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1.  A) A BÜNTETŐPOLITIKA 
A KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS, A KITILTÁS, KIUTASÍTÁS 

 
A) A BÜNTETŐPOLITIKA 
 
1. A köztörvényi büntetőpolitika 
- a büntetőpolitika nézet, vélemény arról, hogy milyen magtartásokat kell büntetni, ezekkel szemben 

milyen büntetést kell alkalmazni 
- az érvényes büntetőpolitikát a társadalmi együttélésre vonatkozó mindenkori aktuális nézetek szabják 

meg 
- egyesek hagyományosak, állandóak (pl. valláserkölcsi ne ölj norma), mások változnak a társadalmi 

fejlődéssel (pl. büntetés neme, mértéke) 
- pl. középkori testi fenyítések; korábban büntették a házasságtörést; Mo-n 1961-ig bűncselekmény 

volt a homoszexualitás; ma is világszerte vita van a magzatelhajtás, kábítószer-fogyasztás körül 
 
2. A szakmai büntetőpolitika 
- vannak a bj-nek bizonyos területei, ahol a büntetőpolitikát nem az általános közfelfogás alakítja 
- a XX. sz-ban válnak önálló bűncselekménnyé a foglalkozás gyakorlása során kárt okozó magtartások, a 

szakma gyakorlásában ugyanis az általánostól eltérő szakmai erkölcs elemei ismerhetők fel  
- pl.1 korábban bj kompetencia volt érvényesíteni azt az orvosetikai álláspontot, hogy sterilizálást csak 

orvosi indok alapján és nem pusztán kérelemre lehet végezni. Ma már szakmai részletszabályok 
foglalkoznak ezzel 

- pl.2 a paraszolvenciát az orvosi etika az adójoggal hozta összefüggésbe, s emiatt tekintette 
bűncselekménynek 

- a szakmai büntetőpolitika néhány esetben a büntetőtörvényben hivatkozott más jogágak szabályaiban 
jut kifejezésre (az adócsalást nem tekinti a közvélemény erkölcstelenségnek, a közlekedési 
bűncselekmény áldozati oldalról trauma, elkövetői oldalról lehet szerencsétlenség, bocsánatos bűn) 

- mindebből az következik, hogy sokféle a büntetőpolitikai megítélése ugyanannak a tevékenységnek 
 
3. Az EU büntetőpolitikája 
- a csatlakozás 2 irányban befolyásolja a magyar büntetőpolitikát 

1. dekriminalizálás: pl. a szabad gazdasági tevékenység folytatása érdekében az EU-val ellentétes 
korlátok hatályon kívül helyezése 

2. kriminalizálás: pl. az Unió pénzügyi tevékenysége (pl. szubvenció) bj védelmet igényel 
- az EU büntetőpolitikai szemlélete nemzetközi dokumentumokban fejeződik ki (pl. kábszer, korrupció, 

pénzmosás, gyermekprostitúció elleni küzdelemre vonatkozó egyezmények) 
- e követelményeknek az európai államok többsége eleget is tesz, a nagyobb gondot okoz a szervezett 

bűnözés, illetve a jogi személy nevében vagy javára elkövetett bűncselekmények 
 
4. Az ENSZ büntetőpolitikája 
- az ENSZ büntetőpolitikája szélesebb a hagyományos büntetőpolitikánál, magába foglalja a 

bűnmegelőzés, a bcs-ek felderítése, igazságszolgáltatási rendszerek korszerűsítésének kérdését is 
- ennek érdekében az ENSZ titkárságot működtet a bűnmegelőzés érdekében, a büntetőpolitika 

kialakítására rendszeres kongresszusokat tart, ajánlásokat szövegez a tagállamok számára (pl. elítéltek 
kezelése, bűnügyi együttműködés tárgyában) 

- 46/152. közgyűlési határozat a bűnmegelőzésről 
- a BT 827. számú (1993) határozata a volt Jugoszlávia, a 955. számú (1994) pedig a ruandai események 

kapcsán állított fel ad hoc nemzetközi törvényszékeket 
- a Lockerbie-ügyben Líbiától konkrét személy kiadatását kényszerítette ki a BT 
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- 1998. július 17-én Rómában egyezmény született az állandó Nemzetközi Büntetőbíróságról. Az 
egyezmény életbelépésének feltétele 60 állam ratifikációja, Mo. 2001. decemberében 47. államként 
ratifikálta 

 
 
A KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS, A KITILTÁS, A KIUTASÍTÁS 
- mellékbüntetések, közös jellemzőjük, hogy valamilyen olyan jog gyakorlásától fosztják meg az elítéltet, 

amelynek gyakorlása egyébként az állampolgárokat megilleti 
 
1. A közügyektől eltiltás 

53. § Azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, és 
méltatlan arra, hogy a közügyekben részt vegyen, azok gyakorlásától el kell tiltani. 

54. § (1) A közügyektől eltiltott 
a) nem vehet részt népképviseleti szerv tagjainak választásában, népszavazásban és népi 

kezdeményezésben, 
b) nem lehet hivatalos személy, 
c) nem működhet népképviseleti szerv testületében (bizottságában), 
d) nem viselhet tisztséget társadalmi szervezetben, köztestületben, közalapítványban, 
e) nem érhet el katonai rendfokozatot, 
f) nem kaphat belföldi kitüntetést és külföldi kitüntetés elfogadására engedélyt. 
(2) A közügyektől eltiltott az ítélet jogerőre emelkedésével elveszti 
a) mindazon tagságát, állását, tisztségét, vagy megbízatását, amelynek elnyerését az (1) bekezdés 

kizárja, 
b) katonai rendfokozatát, továbbá belföldi kitüntetését és azt a jogát, hogy külföldi kitüntetést 

viselhessen. 
55. § (1) A közügyektől eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. 
(2) A közügyektől eltiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ebbe nem számít bele az 

az idő, amely alatt a közügyektől eltiltással érintett jogok a 41. § (3) bekezdése értelmében szünetelnek, 
valamint az az idő sem, amely alatt az elítélt kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól. Ha a 
feltételes szabadságot nem szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt a közügyektől eltiltás 
tartamába be kell számítani. 
 
- alkalmazás feltételei: 

1. szándékos bűncselekmény 
2. végrehajtandó szabadságvesztés (főbüntetés) mellett – ezek nem igényelnek mérlegelést 
3. méltatlan a közügyekben való részvételre – mérlegelést igényel  

- bcs jellege, elkövető személyisége figyelembevételével 
- általában az élet elleni, egyéb erőszakos cselekmények elkövetői 
- a többszörösen büntetett előéletűek, illetve visszaesők 

- tartama: 
- 1-10 év, arányban kell állnia a kiszabott szabadságvesztés mértékével 
- beszámítandó: az ítélet jogerőre emelkedése és a szabveszt végrehajtásának megkezdése közti idő 

a szabveszt félbeszakításának időtartama 
a feltételes szabadság időtartama, ha az eredményesen telik el 

- nem számít be: a szabadságvesztésben töltött idő 
amíg kivonja magát a szabveszt végrehajtása alól 
a feltételes szabadság, ha meg kell szüntetni 

- joghátrányok: 
1. megfosztja az elítéltet már meglévő jogaitól 
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2. jövőre nézve korlátozza jogok megszerzését és gyakorlását 
- más jogszabály további korlátozásról is rendelkezhet (35/1995 AB határozat megsemmisítette azt a 

szabályt, mely az eltiltás hatályát kiterjesztette a felsőfokú tanulmányok folytatására is) 
 
2. A kitiltás 

60. § (1) A törvényben meghatározott esetekben azt, akit szabadságvesztésre ítélnek, egy vagy több 
helységből vagy az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani, ha e helyeken tartózkodása a 
közérdeket veszélyezteti. 

(2) A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama öt év. A közügyektől eltiltás tartamának 
számítására vonatkozó rendelkezést [55. § (2) bekezdés] kitiltás esetében megfelelően alkalmazni kell. 
 
- alkalmazás feltételei 

1. tv-ben meghatározott esetben (Különös Részben találhatók, pl.: tiltott szerencsejáték szervezése, 
garázdaság, rendbontás) 

2. főszabály szerint szabadságvesztés büntetés mellett (végrehajtandó, vagy felfüggesztett mellett is) 
de lehet önállóan is : Btk. 88. § Mellékbüntetés főbüntetés helyett önálló büntetésként akkor 
alkalmazható, ha a bűncselekmény büntetési tétele háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb, és 
a büntetés célja így is elérhető. Önálló büntetésként csak egy mellékbüntetést lehet kiszabni. 

3. az adott helyen tartózkodása a közérdeket veszélyezteti – mindig mérlegelésen alapul 
- tartama, helye 

- 1-5 év 
- egy vagy több helységből vagy az ország meghatározott részéből 

 
3. A kiutasítás 

61. § (1) Azt a nem magyar állampolgár elkövetőt, akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, a 
Magyar Köztársaság területéről ki kell utasítani. A kiutasított köteles az ország területét elhagyni, és a 
kiutasítás tartama alatt nem térhet vissza. 

(2) Nem utasítható ki az, akit a külön törvényben meghatározottak szerint menekültként ismertek el. 
(3) A kiutasítás végleges hatályú, vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az utasítható ki, akinek 

az országban való tartózkodása - figyelemmel az elkövetés jellegére, az elkövető kapcsolataira - a 
közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné. A határozott ideig tartó kiutasítás legrövidebb tartama egy év, 
leghosszabb tartama tíz év. 

(4) A kiutasítás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. A kiutasítás tartamába nem számít 
bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztés büntetését tölti. 

(5) A végleges hatályú kiutasítás alól a bíróság a kiutasítottat, kérelmére mentesítheti, ha arra érdemes 
és a kiutasítás óta tíz év eltelt. 

 
- alkalmazás feltételei: 

1. bármilyen főbüntetés mellett, vagy önállóan 
2. csak nem magyar állampolgárral szemben (menekült, vagy kettős állampolgár nem utasítható ki) 
3. az elkövetőnek az országban tartózkodása nem kívánatos – mérlegelést igényel 

- tartama 
- határozott ideig tartó: 1-10 év 
- végleges hatályú azzal szemben, aki a közbiztonságot jelentősen veszélyeztetné 
 

- kiutasítás – kitiltás összehasonlítása 
- azonos: meghatározott hely, idő; lehet önálló mellékbüntetésként is 
- különbség: 
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Kitiltás Kiutasítás 
Csak Különös Részben meghatározott bcs 

esetén Bármilyen bcs esetén 

Csak szabveszt mellett Bármilyen főbüntetés mellett 
Egy vagy több helységből, vagy ország 

meghatározott részéből Ország egész területéről 

Mindig határozott ideig tart Lehet végleges hatályú is 

Bárkivel szemben (fiatalkorúnál korlátozott) Magyar állampolgárral,  
menekülttel szemben nem lehet 
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2.  A) A JOGI TÁRGY-ELKÖVETÉSI TÁRGY 
A BŰNCSELEKMÉNY FOGALMA 

 
 
A) A JOGI TÁRGY-ELKÖVETÉSI TÁRGY 

 
1. A jogi tárgy 
- a jogi tárgy az állami akarattá emelt büntetőpolitikát a büntető törvényhozás számára közvetíti 
- az a társadalmi érték, érdek, amelyet a bj védelemben részesít, amely ellen irányuló támadásokat 

bűncselekménnyé nyilvánít 
- szinonim: védelem tárgya, a norma védelmi célja 
- tipp: a jogi tárgy megállapításához a Btk. Különös Részének egyes címei nyújtanak segítséget 
 
- hagyományosan védett jogi tárgyak az ember élete, testi épsége, személyiségi jogai, a tulajdonosi, 

vagyoni jogosultságok. Ezeket minden bj védi 
- a bj azonban nem minden embert és minden területen véd, az állam csak meghatározott jogtárgyakat 

véd a jogellenes támadásokkal szemben 
- kiterjed a védelem az állam belső rendjére és működésére, ezt nemzetközi szerződésekkel bővítik is 
 
- a jogi tárgyak egyfelől a bj kodifikáció alapját képezik, másfelől a jogszabály értelmezése és 

alkalmazása során is szerepet játszanak, pl. a teleologikus jogértelmezés a norma védelmi céljának 
vizsgálatát jelenti 

 
2. Az elkövetési tárgy 
- a tényállási elemek közül az objektív tényállási elemekhez (a tárgyi oldalhoz) tartozik, nevezhetjük 

esetleges tényállási elemnek is, mert nem minden tényállásban szerepel 
- az a törvényi tényállásban megjelölt személy (ebben az esetben passzív alany), vagy dolog, akire/ amire 

az elkövetési magatartás irányul 
- pl. lopás: idegen dolog, levéltitok: zárt küldemény 
- bizonyos bcs-ek esetében csak speciális személy lehet passzív alany, pl. kiskorú, hivatalos személy 
- lehet egy tényálláson belül mind a kettő, pl. terrorcselekmény 
- szoros kapcsolatban van a jogi tárggyal, de az eszmei érték, amit a jog véd, az elkövetési tárgy pedig 

valós személy vagy dolog 
- a passzív alany és a sértett nem azonos fogalmak: a passzív alany anyagi jogi, a sértett eljárásjogi 

kategória. Lehet, hogy a kettő egybeesik, de szét is válhat, pl. csalás: passzív alany, akit tévedésbe 
ejtettek, vagy tartottak, sértett, aki kárt szenvedett 

 
A BŰNCSELEKMÉNY FOGALMA 
 
1. Tudományos fogalmak 
- 1950-ig bcs volt a tényállásszerű, jogellenes és bűnös cselekmény 
- a Btá. bevezette a társadalomra veszélyesség fogalmát (ez a szocialista bj ideológiai felsőbbrendűségét 

volt hivatott bizonyítani) és három funkcióban szerepeltette: 
1. bűntett fogalmának meghatározása 
2. a büntethetőséget kizáró tévedésben 
3. a bj-i szankció alkalmazásában 

- az 1961. évi Btk. is hasonlóan fontos szerepet szánt a társadalomra veszélyességnek, a miniszteri 
indokolás a jogalkalmazás számára részletezte a szerepét 
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- e törvény joglogikailag következetes volt, mivel a társadalomra veszélyességet nem tekintette önálló 
bcs-fogalmi elemnek, amelynek hiányát a bíróság megállapíthatta volna, és erre a hiányra 
tényállásszerű cselekmény esetén felmentést alapozhatott volna 

- az 1978. évi IV. tv. a bcs általános fogalmában ugyanazokat az elemeit írta le, mint az 1961-es (csak 
rosszabb sorrendben, mivel most a szubjektív elemmel kezdődik, ami ellentétes a felelősségtan 
részleteinek kidolgozásakor általában alkalmazott objektív elmélettel) 

- az ehhez kapcsolódó miniszteri indokolás szerint nincs bűncselekmény, ha egy cselekmény 
megvalósítja a Különös Rész egy tényállását, de az elkövetés körülményei nem veszélyesek a 
társadalomra. Példaként hozta fel az ökölvívó-mérkőzést 

- ez alapján hatályos törvényünk sérthetné a jogbiztonságot, mivel a társadalomra veszélyesség csekély 
foka büntethetőséget kizáró, csekéllyé válása megszüntető ok, ami azt a látszatot kelti, mintha ez a 
körülmény érintené a bj-i felelősségre vonást. Ennek azonban ellentmond a megrovás kötelező esete 
(71. §) – ennek a feloldását ld. a törvényi fogalomnál 

- ellentmondásos, hogy a társadalomra veszélyesség mértéke büntetéskiszabási szempont-e, vagy a 
bcs-fogalmi eleme 

 
2. Törvényi fogalom 
A bűncselekmény 

10. § (1) Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés 
kiszabását rendeli. 

(2) Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar 
Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti 
vagy veszélyezteti. 
 
Bűntett és vétség 

11. § (1) A bűncselekmény bűntett vagy vétség. 
(2) Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény két évi szabadságvesztésnél 

súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más bűncselekmény vétség. 
 
- fogalmi elemek: 

- cselekmény: a Különös Részben írt tényállásba beilleszthető magatartás, lehet tevés, vagy mulasztás 
- bűnösség: szándékos vagy gondatlan elkövetés 
- társadalomra veszélyesség: “absztrakt” értelemben a bcs-fogalom eleme, “konkrétan” hiánya esetén 

nem valósul meg bcs, mértéke büntethetőséget kizáró, megszüntető ok lehet, büntetéskiszabás során 
nyer értékelést 

- büntetni rendeltség (jogellenesség): az absztrakt társadalomra veszélyesség miatt az adott magtartást 
jogellenessé teszi, és a Különös Részben meghatározott büntetés kiszabásával fenyegeti 

- bűntett-vétség elhatárolás 
- a társadalomra veszélyesség súlyossága szempontjából a bcs-eknek 2 csoportja van (a vétségnél is 

enyhébb jogellenes, bűnös magatartások a szabálysértések) 
- a felosztás alapja: 1. bűnösség alakzata (szándékosság), 2. Különös Részben meghatározott büntetési 

tétel felső határa 
- mindig a kiszabható és nem az adott esetben kiszabott büntetés a meghatározó (pl. lehet sts bűntette 

6 hónapi szabveszt esetén és gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége 3 évi szabveszt esetén) 
- anyagi jogi eltérés, pl. szabveszt végrehajtási fokozatban, eljárásjogi: az 1973-as Be. szerint 

megkülönböztethető bűntetti és vétségi eljárás, az 1998-as Be. hatálybalépésével ez a különbségtétel 
azonban megszűnik 
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3.  A) A NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE ELVE 
A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS ÉS AZ ALKOHOLISTÁK KÉNYSZERGYÓGYÍTÁSA 

 
A) A NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE ELVE 
 
1. Az elv kialakulása 
- a nullum crimen és a nulla poena sine lege két egymáshoz kapcsolódó jogelv, amelyek azt fejezik ki, 
hogy:  

1. csak azt a magatartást lehet bűncselekménynek tekinteni, amelyet elkövetése előtt a törvény 
büntetendővé nyilvánított 

2. csak azokat a büntetéseket lehet az elkövetővel szemben alkalmazni, amelyeket a törvény már az 
elkövetés előtt előírt 

- a jogbiztonságot szolgálják, mivel megkövetelik, hogy a a jogalkotó a büntetőhatalom gyakorlásának 
lényegi feltételeit törvényben előre rögzítse 

- a jogelvek tartalmát illetően eltérő a kontinentális és az angolszász felfogás 
- kontinentális: a bíró nem alkalmazhat más büntetést, mint ami a tv-ben szerepel 
- angol: a nullum crimen sine lege azonos a legalitás elvével, de a bírónak szabadabb a keze, a tv csak 

a büntetés maximumát határozza meg 
- a felvilágosodás korában alakultak ki ezek a jogelvek, a bírói önkény elleni küzdelem során 
- a XVIII-XIX. sz-i kodifikációk során bekerültek az 1791. évi és az 1793. évi francia alkotmányba 
- a XX. században két esetben ellenezték: a német nemzeti szocialista 1935-ös Btk., a SZU-ban pedig 

1917-1958-ig volt lehetőség az analógia alkalmazására 
- Mo-n a II. vh után rendelettel is állapítottak meg tényállásokat, A Btá. pedig az analógiára nem, de a 

visszaható hatályra lehetőséget adott 
- az 1961. évi Btk. állította vissza a nullum crimen sine lege elvét 
 
2. A visszaható hatály tilalma 
- nullum crimen / nulla poena sine lege praevia 
- a bíróság a bcs-t az annak elkövetésekor hatályban lévő tv alapján bírálja el 
- nem alapelv, kiegészítésre szorul: csak a súlyosabb elbírálást lehetővé tevő tv-re vonatkozik 
- az állampolgárok, az elkövetők érdekében állít fel garanciát, hogy ha a cselekmény az elkövetéskor 

nem képezett bcs-t, későbbi tv alapján ne lehessen annak nyilvánítani 
- azt is tartalmazza az elv, hogy súlyosabb szankciót se lehessen alkalmazni 
- DE az elkövető javára szóló tv-ek alkalmazását nem tiltja, tehát ha a tv az elbírálás idejére úgy változik, 

hogy a cselekmény nem képez bcs-t, vagy enyhébb büntetést von maga után, az újabb tv alkalmazására 
kerül sor 

 
3. A határozatlan törvény tilalma 
- nullum crimen / nulla poena sine lege certa 
- a büntetőtv-nek pontosan, határozottan kell leírni a büntetendő magatartásokat, ha kétségessé válik, 

hogy milyen cselekményt kíván büntetni, sérül a garanciális elv 
- a határozottság követelménye nem zárja ki a bírói értelmezés lehetőségét, mert értelmezés nélkül a tv 

nem alkalmazható, de kizárja az önkényes, bizonytalan, követhetetlen és előre ki nem számítható 
értelmezés lehetőségét 

- fontos, hogy a tv-ből meg lehessen állapítani a védett jogi tárgyat, jogbiztonsági garancia, az AB 
kontrollja érvényesíti 

 
4. A bírói jog tilalma 
- nullum crimen / nulla poena sine lege scripta 
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- csak az elkövető terhére vonatkozóan tilos (mint a visszaható hatály is) 
- az elkövető javára több körülmény él a bj-ben, amelyet a tv nem tartalmaz, de él a bírói gyakorlatban 
- garanciális, hogy a büntetőtv írja le azokat a feltételeket, kritériumokat, amelyekre a bj-i felelősséget 

lehet alapítani, ezek a büntetőjogi felelősségre vonás pozitív feltételei 
- de nem minden magatartás, ami megfelel e pozitív feltételeknek vezet a bj.i felelősségre vonáshoz 
- azok a körülmények, amelyek pozitív feltétel fennállása esetén is kizárják a bj-i felelősséget, azok a 

büntethetőséget kizáró körülmények, negatív feltételek 
- ilyen negatív feltételeket a bírói gyakorlat is kialakít, pl. sértett beleegyezése, szülői felügyeleti jog 
 
5. Az analógia tilalma 
- nullum crimen / nulla poena sine lege stricta 
- az analógia általában joghézagok kitöltésére szolgál hasonló jogesetek kapcsán. Ez a bj-ben korlátozás 

alá esik: tilos analógiát alkalmazni a tettes hátrányára (tilos új tényállást létrehozni, vagy meglévőt 
kiterjeszteni, büntetést szigorítani) 

- problémás: hol a határ a kiterjesztő értelmezés és az analógia között 
- analógia: fogalmilag hiányzik a tv-i norma és a létrehozott norma identitása 
- értelmezés: a norma adott, csak nem egyértelmű, hogy adott magtartásra alkalmazható-e vagy sem 

 
A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS ÉS AZ ALKOHOLISTÁK KÉNYSZERGYÓGYÍTÁSA 
- intézkedések, a kgyk önállóan, büntetés helyett, az alkoholisták kényszergyógyítása büntetés mellett 

alkalmazható 
- céljuk az izolálás, gyógyítás 
 
1. A kényszergyógykezelés 

74. § (1) Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetőjének 
kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és 
tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége esetén egyévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni. 

(2) A kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt intézetben hajtják végre. 
(3) A kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn. 

 
- célja 

- gyógyítás, társadalom védelme 
- alkalmazás feltételei (konjuktív) 

1. személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény (pl. emberölés, ts, 
erőszakos közösülés, garázdaság, rablás, valamint terrorcselekmény, légi jármű hatalomba 
kerítése) 

2. elmeműködés kóros állapota miatt nem büntetethető (elmeorvos szakértői vizsgálat alapján) 
3. bűnismétlés veszélye (tehát nem lehet elrendelni, ha jogos védelmi helyzetben cselekedett) 
4. ha büntethető volna, egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni (el kell 

végezni a cselekmény minősítését a tárgyi ismérvek alapján, és hipotetikusan kell büntetést 
kiszabni, de nem elegendő ha csak a halmazat alapján áll fenn a minimum egy év) 

- tartama 
- határozatlan idejű, akkor kell megszüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn 
- végrehajtás helye: IMEI 

 
2. Az alkoholisták kényszergyógyítása 

75. § Az elkövető kényszergyógyítása rendelhető el, ha bűncselekménye alkoholista életmódjával függ 
össze és hat hónapot meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. 
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- alkalmazás feltételei (konjuktív) 

1. hat hónapot meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés (tehát ez kiegészítő intézkedés) 
2. a bcs az alkoholista életmóddal van összefüggésben (ez többet jelent a rendszeres alkohol 

fogyasztásnál, vizsgálni kell életmódját, munkahelyi, lakókörnyezetét is) 
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4.  A) A RADBRUCH-I FORMULA 
A KÍSÉRLET ISMÉRVEI 
 

 
A) A RADBRUCH-I FORMULA 
 
- a nullum crimen / nulla poena sine lege elvek által garantált jogbiztonság a történelem folyamán 

többször összeütközésbe került az igazságossággal 
- az állami hatalommal való modern visszaélés tapasztalata szolgált Gustav Radbruch 

gondolatmenetének kiindulópontjául: a Harmadik Birodalom bukását követően gyakran felmerült 
kérdésre (nevezhetjük-e ma jogtalanságnak azt, ami korábban jog volt?) kereste a választ 

- Radbruch 1946-ban írt cikke, a Törvényes jogtalanság és törvényfeletti jog képzi a filozófiai alapját 
ennek a jogalkalmazásnak 

- Radbruch ebben kritizálja a pozitivizmus azon tételét, mely szerint a tv-ek érvényességét csak saját 
erejével lehet indokolni (a tv az tv) – a pozitivizmus ezzel lefegyverezte a német jogászságot az 
önkényes tv-ekkel szemben 

- Radbruch szerint a hatalomra legfeljebb a kötelező erő (müssen) alapítható, de az erkölcsi parancs 
(sollen) és az érvényesség (gelten) sosem – ezek ugyanis csak a tv-ben rejlő értékekre alapozhatók 

- 3 értéket említ, ami meghatározó 
1. igazságosság: a legfontosabb érték 
2. a jogbiztonság: rangsorban a középső érték; független a tartalomtól, mert még mindig jobb, mintha 

egyáltalán nem volna tv 
3. célszerűség: rangsorban az utolsó, mivel nem mind jog, ami a népnek hasznos, hanem végső soron 

csak az hasznos, ami jog, ami jogbiztonságot teremt és igazságosságra törekszik 
- ha a jogbiztonság és az igazságosság között ellentét keletkezik, a látszólagos és a valóságos igazság 

közötti konfliktusról van szó (pl Evangélium: legyetek engedelmesek a felsőbbségnek, DE arra int, 
hogy inkább engedelmeskedjetek Istennek, mint az embereknek) 

- e konfliktus feloldása: a hatalom által kikényszeríttet jogalkotás általában akkor is elsőbbséget élvez, ha 
tartalmilag igazságtalan és célszerűtlen, DE 

- egy kivétel van: ha a pozitív tv és az igazság közti ellentmondás olyan elviselhetetlen mértéket ér el, 
hogy a tv-nek mint helytelen jognak az igazságossággal szemben meg kell hátrálnia 

- vagyis ahol az igazságosságra még csak nem is törekednek, az egyenlőséget, mint az igazságosság 
lényegét tudatosan félreteszik, ott a tv nem csupán helytelen jog, hanem nélkülözi a jogi természetet 

- summa summárum:  
- a pozitív, írott szabályban rögzített és a hatalom által kikényszerített jogszabály akkor is érvényes, ha 

tartalmilag igazságtalan és célszerűtlen, kivéve, ha a tételes tv-nek az igazságossággal való ellentéte 
elviselhetetlen mértékűvé válik 

- e mérték megállapítható, ha az igazságosságra nem törekedtek a jogalkotók 
- a jogszabály tehát olyan rend és szabályozás, amely arra hivatott, hogy szolgálja az igazságosságot. 

Ezzel a mértékkel mérve a nemzeti szocialista jog bizonyos részei nem érték el az érvényes jog 
méltóságát 

- napjainkban is él e formula, pl. az NDK-ban elkövetett NSZEP-jogtalanságok (berlini falnál leadott 
halálos lövések, stb.) elbírálása kapcsán 

 
A KÍSÉRLET ISMÉRVEI 
 

16. § Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. 
17. § (1) A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. 
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(2) A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy 
alkalmatlan eszközzel követik el. 

(3) Nem büntethető kísérlet miatt, akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény 
befejezése, továbbá az sem, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. 

(4) Ha a (2)-(3) bekezdés esetén a kísérlet már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az 
elkövető e bűncselekmény miatt büntetendő. 
 
- törvényi meghatározás fogalmi elemei 

1. szándékosság (egyenes, vagy eshetőleges szándék is lehet) 
2. elkövetés megkezdése 
3. befejezés elmaradása 

- fogalmilag kizárt a kísérlet 
- gondatlan bűncselekmények 
- vegyes bűnösségű cselekményeknél 
- tiszta mulasztásos bcs-ek 
- a büntetendő előkészületi cselekményeknél 
- részességnél 

 
1. A kísérlet objektív ismérve 
- objektív ismérv: a bűncselekmény elkövetésének megkezdése, ez legalább egy, de esetleg több tv-i 

tényállási elem megvalósulását jelenti 
- az összes tényállási elem azonban nem valósulhat meg, mert akkor már befejezett a bűncselekmény 
- előfordul, hogy a cselekmény egy tényállás befejezett alakját mutatja a tárgyi oldalon (pl. befejezett ts), 

de az elkövető szándéka ezen túlmutat (emberölés kísérlete) 
- a kísérlet a bcs azon stádiuma, amelyben a szubjektív tényállási elem több, mint ami a tárgyi oldalon 

megvalósult, a szándék megvalósításához azonban olyan magatartást kell tanúsítani, amely alkalmas a 
szándék realizálására (vagyis ha a magatartás alkalmatlan a jogtárgy veszélyeztetésére, a szándék 
önmagában nem büntetendő) 

 
2. A kísérlet szubjektív ismérve 
- szubjektív ismérv: a bűncselekmény befejezésére irányuló szándék 
- a szándékra az objektív körülményekből lehet következtetni (pl. fegyver célra tartása már emberölés 

kísérlete lehet) 
- a külvilágban megjelenő objektív tevékenység sokszor több törvényi tényállás tárgyi oldalát is 

megvalósíthatja, ilyenkor a cselekmény minősítése az elkövető szándékától függ 
- SAJÁTOS: veszélyeztetési bűncselekmény, ilyenkor a szándék a veszélyre limitált, ezért nem jön létre 

a sértő bcs kísérleti stádiuma 
 
3. Befejezett (teljes) és befejezetlen (nem teljes) kísérlet 
- befejezett: az elkövető a maga részéről mindent megtett a bcs befejezésére, de valamennyi tv-i 

tényállási elem nem valósult meg 
- materiális bcs-eknél a kísérlet akkor befejezett, ha az elkövető olyan tevékenységet végez, amely után 

az eredmény rajta kívül álló okokból bekövetkezhet vagy elmaradhat 
- a befejezett kísérlethez csak az eredmény önkéntes elhárítása kapcsolódhat 
- a befejezetlen kísérlet esetén az elkövető abbahagyja az elkövetési magatartást, amely még nem jelenti 

olyan okfolyam elindítását, amely további tevékenység nélkül is elvezet a bcs befejezéséhez 
- a befejezetlen kísérlethez a passzív magatartással is megvalósítható önkéntes elállás kapcsolódik 
 
4. Az alkalmatlan kísérlet 
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- a szubjektív elmélet szerint ilyen nem létezik, mivel a kísérlet lényege a tettesnek a bcs elkövetésére 
irányuló szándéka 

- az objektív kísérleti tan megkülönbözteti az abszolút és a relatív alkalmatlan kísérletet 
1. abszolút: eleve kizárt, hogy az adott cselekmény bcs-hez vezessen (pl. porcukorral szándékolt 

mérgezés) 
nem veszélyezteti a jogtárgyat, ezért büntetlen 

2. relatív: a cselekmény tipikusan alkalmas bcs befejezésére, csak az adott körülmények között nem 
érte el a célját (a szükségesnél kevesebb méreg beadása) 

- az alkalmatlanságot az elkövetés körülményei alapján állapítja meg a bíróság 
- az alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérletet szankcionálja hatályos jogunk, 

de a korlátlan enyhítés lehetőségének biztosítása mellett 
- alkalmatlan tárgyon: pl. halott ember „megölése”, teherben nem lévő nőn végrehajtott 

„magzatlehajtás”, de nem alkalmatlan az üres páncélszekrény feltörése, üres zsebbel elkövetett 
zsebtolvajlás – ez utóbbi esetekben az elkövető szándéka alapján minősítik a cselekményt 

- alkalmatlan eszköz: pl. műanyag késsel nem lehet embert ölni 
- a kísérletet meg kell különböztetni a vélt (putatív) bcs-ektől 

- vélt bcs akkor valósul meg, ha az elkövető nem a tényállási elemekben, hanem a büntetőjogi 
rendelkezésben téved, azt hiszi, hogy cselekménye büntetendő, holott nem az 

 
5. Az önkéntes visszalépés és a maradék-bűncselekmény 
- az önkéntes visszalépés büntethetőséget megszüntető ok, ennek indoka, hogy a bcs elmaradásához 

nagyobb érdek fűződik, mint az elkövető megbüntetéséhez 
- két tevékenységet jelent: 

1. önkéntes eredményelhárítás: befejezett kísérlethez kapcsolódik 
csak tevőleges magatartással (pl. orvos hívása) 

2. önkéntes elállás: befejezetlen kísérlethez kapcsolódik 
megvalósulhat egyszerűabbahagyással is 

- fontos a szubjektív elem, az önkéntesség: belülről fakadjon, ne külső körülmények késztessék 
- több elkövető esetén nem elég, ha az egyik felhagy az elkövetési magatartással, szükséges, hogy a többi 

elkövető se folytassa a bcs megvalósítását 
- mulasztásos bcs-eknél is lehet helye, pl. valaki mulasztással kíván embert ölni, de az aktív tevékenység 

megmenti az életét 
- a maradék-bcs az önkéntes visszalépéshez kapcsolódik, ha az elkövető a visszalépés miatt nem 

büntethető, de közben a visszalépés ellenére egy másik bcs megvalósul, akkor emiatt büntethető lesz, 
pl. az emberöléstől visszalép, de ts miatt büntethető 

- a maradék-bcst az alkalmatlan kísérlet esetére is szabályozza a tv – ez felesleges, mert az alkalmatlan 
kísérlet nem büntethetőséget kizáró ok, hanem büntetéskiszabási szempont 
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5. A) A BÜNTETŐHATALOM ALKOTMÁNYOS GYAKORLÁSA ÉS A SZÜKSÉGESSÉGI TESZT 
A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS 

 
A) A BÜNTETŐHATALOM ALKOTMÁNYOS GYAKORLÁSA ÉS A SZÜKSÉGESSÉGI TESZT 
 
1. A büntetőhatalom gyakorlásának kötelessége és korlátai 
- a büntetőhatalom gyakorlásának a kötelességét a hatályos alkotmány nem fogalmazza meg, de több 

rendelkezése utal az értékek védelmére: 
- 35. § (1) bek a) szerint a kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az állampolgárok 

jogait 
- 50. § (1) bek szerint a bíróságok védik és biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait 

és tv-es érdekeit, büntetik a cs-ek elkövetőit 
- 51. § (1) szerint a LÜ és az ügyészség gondoskodik az állampolgárok jogainak védelméről, valamint 

az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden 
cselekmény következetes üldözéséről 

- ezek a rendelkezések adottnak veszik a büntetőhatalom gyakorlásának első lépését, a bcs-nyé 
nyilvánítást 

- a hatályos alkotmány szűkszavúságát a büntetőhatalom gyakorlását illetően ellensúlyozza a láthatatlan 
alkotmány magyarázata 

- az AB határozatai a büntetőhatalom gyakorlását erőteljesen befolyásolják 
- az alapjogok védelmének és a büntetőhatalom gyakorlásának kollíziója megköveteli, hogy a védelem és 

a mértékének meghatározása mérlegelés eredményeként szülessen meg, ezt az AB a halálbüntetés 
eltörléséről szóló 23/1990 AB határozatában fejtette ki 

- egyik párhuzamos vélemény szerint a bj-i szankció szerepe és rendeltetése a jogi és erkölcsi normák 
épségének fenntartása, amikor már más jogági szankciók nem segítenek. A büntetésnek szimbolikus 
funkciója van: a bj-i parancsokat nem lehet büntetlenül megsérteni 

- egy másik párhuzamos vélemény szerint az állam büntető hatalma kétségtelenül korlátozza az embert 
döntési szabadságában, vagyis bizonyos fokig korlátozza az emberi méltóságot. Egyúttal új erkölcsi 
pozitív döntésre is lehetőséget ad azzal, hogy a tv-esen kialakított normát szabadon el lehet fogadni, be 
lehet tartani, az ilyen döntésnek van erkölcsi értéke 

- mégis tény, hogy ahogy a társadalmi lét az emberi szabadság korlátja és előfeltétele egyben, az 
államilag védett norma is korlátja az erkölcsi értéknek, csak ott és annyiban van helye, ahol és 
amennyiben az egyén életének szabadságának védelmében szükséges - a büntetés csak ebben a célra 
irányított értelemben elfogadható 

 
2. A szükségességi teszt 
- valamennyi alkotmányos alapjog tekintetében fontos kérdés, hogy azokat lehet-e és milyen 

feltételekkel megszorítani, korlátozni, kollíziójuk esetén milyen szempontok alapján kell a prioritást 
meghatározni 

- az Alkotmány az alapvető jogok kifejezést használja azoknak a jogoknak a gyűjtőfogalmaként, 
amelyeket az EJEE emberi, illetve alapvető szabadságjogoknak nevez 

- az Egyezmény elismeri, hogy ezek korlátozása a demokratikus államokban is elengedhetetlen az állami 
működéshez, ezért a tagállamokat bizonyos értékelési sávval (margin of appreciation) ruházza fel 
annak megítélésében, hogy szükséges-e és ha igen milyen mértékben ezen jogok korlátozása 

- az EJEB garanciális okból felülvizsgálhatja e korlátozást, ennek során az ún. necessity test-et 
alkalmazva ellenőrzi a korlátozás szükségességét 

 
- a bj-i szankció szükségképpen valamilyen alapjog korlátozását jelenti, ehhez mérlegelés szükséges 
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- a szükségességi teszt során vizsgálni kell, hogy szükséges-e, arányos-e és megfelelő-e a büntetési célok 
elérésére, ennek keretében: 

- a mérlegelést befolyásolja, hogy az adott cselekmény bcs-nyé nyilvánításában létezik-e társadalmi 
konszenzus, a felelősség milyen kört érint, ki van ellene 

- nemzetközi kitekintésben vizsgálni kell, hogy van-e egyetemes felfogás, hasonló kultúrkörben 
hasonlóan védik-e ezeket a társadalmi értékeket 

- vizsgálni kell a cselekmény morális tartalmát (pl. szakmai gondatlanság eltérhet az átlagostól) 
- mérlegelni kell milyen körben alkalmas a büntetés céljának elérésére (abortusz, kábszer-fogyasztás) 
- szem előtt kell tartani a bj ultima ratio jellegét 

- az AB 30/1992 határozata szerint az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha 
másik alapvető jog és szabadság védelem vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme 
más módon nem érhető el 

- az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban 
legyen egymással 

- alkotmányellenes a korlátozás, ha önkényes, vagy aránytalan 
 
A FELTÉTELES ELÍTÉLÉS 
- a feltételes elítélés büntetőpolitikai indokában a megtorlás helyett a megelőzés kerül előtérbe 
- két fő formája a XIX. században alakult ki 

1. az angol-amerikai rendszerben a felelősséget megállapítják, de a jogkövetkezmény alkalmazását 
próbaidőre elhalasztják és az elkövető probation officer felügyelete alatt szabadlábon marad 

2. a belga-francia modell (sursis) lényege, hogy a bíróság a büntetést is kiszabja, csak annak 
végrehajtását halasztja el próbaidőre. Ha a próbaidő sikeresen telik el, a büntetést nem hajtják végre, 
ha a feltételek nem teljesülnek, a végrehajtást elrendelik 

- a magyar jog mindkettőt ismeri, a 72-73. § szabályozza a próbára bocsátást az intézkedések között, a 
89-91/A. § a büntetés végrehajtásának felfüggesztését a büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezések 
között 

 
1. A büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

89. § (1) Az egy évet meg nem haladó szabadságvesztés vagy a pénzbüntetés végrehajtása próbaidőre 
felfüggeszthető, ha - különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel - alaposan feltehető, 
hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az egy évnél hosszabb, de a két évet meg nem haladó 
szabadságvesztés végrehajtása is felfüggeszthető. 

(3) A pénzbüntetés próbaideje egy év; a vétség miatt kiszabott szabadságvesztés egy évtől három évig, 
a bűntett miatt kiszabott szabadságvesztés két évtől öt évig terjedő próbaidőre függeszthető fel. A 
próbaidőt években kell meghatározni, és az a kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb nem lehet. 

(4) Ha az elkövetőt többször ítélik azonos nemű, próbaidőre felfüggesztett büntetésre, és még egyik 
büntetés próbaideje sem telt el, az előző büntetés próbaideje az utóbbi büntetés próbaidejének leteltéig 
meghosszabbodik. 

(5) Ha az elkövetőn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a felfüggesztett büntetés 
végrehajtását nem lehet elrendelni, a próbaidő a szabadságvesztés tartamával meghosszabbodik. 

(6) A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejűleg az elkövető pártfogó felügyelet 
alá helyezhető. Ha az elkövető visszaeső, pártfogó felügyelet alatt áll. 

90. § A büntetés végrehajtása nem függeszthető fel, ha 
a) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy 

felfüggesztésének próbaideje alatt követték el. 
b) 
c) az elkövető a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. 
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d)-e) 
91. § (1) A felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha 
a) a próbaidő alatt megállapítják, hogy a büntetés végrehajtását a 90. §-ban foglalt kizáró ok ellenére 

függesztették fel, 
b) az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélik, 
c) az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi. 
(2) 
(3) A felfüggesztett pénzbüntetést akkor is végre kell hajtani, ha az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztésre, közérdekű munkára vagy végrehajtandó 
pénzbüntetésre ítélik. 

91/A. § A büntetés végrehajtásának kegyelemből történt felfüggesztése esetén a végrehajtás 
elrendelésére a felfüggesztett büntetés végrehajtására vonatkozó rendelkezést [91. § (1) bek. b) és c) 
pontja és (3) bek.] megfelelően alkalmazni kell. 
 
- felfüggeszthető 

- szabadságvesztés, ha tartama egy évet nem haladja meg 
- szabadságvesztés, ha tartama egy évnél hosszabb, de a két évet nem éri el (különös méltánylás) 
- pénzbüntetés 

- nem függeszthető fel 
- közérdekű munka 
- mellékbüntetések 
- intézkedések 

- tartama 
- vétség miatt kiszabott szabadságvesztés: 1-3 év 
- bűntett miatt kiszabott szabadságvesztés: 2-5 év 
- pénzbüntetés: 1 év 
- években kell meghatározni 
- nem lehet rövidebb mint a kiszabott szabadságvesztés büntetés 

- kizárt a büntetés végrehajtásának felfüggesztése 
- ha a szándékos bcs-t a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy felfüggesztésének 

próbaideje alatt követték el 
- bűnszervezet 
(korábban kizáró ok volt, 2003. március 1-től már nem: többszörös visszaeső, üzletszerűen, vagy 

bűnszövetségben elkövetett bcs, tárgyalásról lemondás egyes eseteiben) 
- a felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelése 

1. a próbaidő alatt kiderül, hogy kizáró ok ellenére függeszetették fel a büntetés végrehajtását 
2. próbaidő alatt elkövetett bcs-e miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik 
3. a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi 
4. a felfüggesztett pénzbüntetést végre kell hajtani akkor is, ha a próbaidő alatt elkövetett bcs miatt 

felfüggesztett szabvesztre, közérdekű munkára, vagy végrehajtandó pénzbüntetésre ítélik 
 
2. Próbára bocsátás 

ld. 8. tétel 
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6. A) A JOGBIZTONSÁG ÉS AZ OBJEKTÍV IGAZSÁGOSSÁG 
A BÜNTETÉS ENYHÍTÉSE 
 

 
A) A JOGBIZTONSÁG ÉS AZ OBJEKTÍV IGAZSÁGOSSÁG 
- az AB az elévülésről szóló 11/1992 határozatában utal a 9/1992 határozatra, amelyben rámutatott arra, 

hogy az alkotmány a jogállamiságot a köztársaság alapértékévé nyilvánította 
- a jogállamiság alapértékét az alaptörvény rendelkezései részletezik, de nem töltik ki teljes egészében 

annak tartalmát 
- ezért a jogállam fogalmának értelmezése az AB fontos feladata, a jogállamiság alapértékét kitöltő 

elveket az alkotmány valamely konkrét rendelkezésével való összhang alapján vizsgálja 
- a jogállamiság elve azonban ezekhez a konkrét alkotmányos szabályokhoz képest nem kisegítő, 

másodlagos szabály, nem pusztán deklaráció, hanem önálló alkotmányjogi norma, amelynek sérelme 
önmagában is megalapozza valamely jogszabály alkotmányellenességét 

- a jogbiztonság az államtól és elsősorban a jogalkotóktól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes 
részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a 
norma címzettjei számára a büntetőjogban is előre láthatóak legyenek 

- a kiszámíthatóság és az előreláthatóság elvéből a bj-ben közvetlenül is levezethető a visszamenőleges 
hatály tilalma, valamint az analógia alkalmazásának tilalma 

 
- a bj legalitásának alkotmányos elve az AB szerint a következőket jelenti: 

- Alkotmány 8.§ (1) (2): törvény és ne alacsonyabb szintű jogforrás határozza meg a büntetendő 
cselekményeket és azok büntetését 

- a bcs-nyé nyilvánításnak és büntetéssel fenyegetésnek alkotmányos indokokon kell alapulnia: 
szükségesnek, arányosságnak és igénybe vettnek kell lennie 

- bűnössé nyilvánítást csak bíróság végezhet, a bj-i felelősség határozatban történő megállapításával. 
Ez következik az ártatlanság vélelméből 

- csak az elkövetéskor hatályos tv szerint lehet elítélni és megbüntetni 
 
- az AB gyakorlatából az alábbi következtetéseket lehet a jogbiztonságra vonatkozatóan levonni 

- a jogbiztonság a jogállamiság elvéhez kapcsolódik 
- a jogbiztonság megköveteli a norma világos megfogalmazását, hatásának kiszámíthatóságát, 

előreláthatóságát 
- ebből következik a visszaható hatály és az analógia tilalma, amely a bj-ben a nullum crimen sine lege 

és nulla poena sine lege elveiben fejeződik ki 
 
- a bj-i legalitás alkotmányos elve azonosnak tűnik a bj-i felelősségre vonás alkotmányosságával, 

amely azt jelenti, hogy 
- a bj forrása tv-nél alacsonyabb szintű ne legyen 
- a bcs-nyé nyilvánítás alkotmányos indoka a szükségesség, arányosság és az ultima ratio 
- csak bíróság mondhatja ki a bűnössé nyilvánítást 
- érvényesül a nullum crimen sine lege és nulla poena sine lege elve 
 

- az 1459/B/1992 AB határozat szerint alkotmányossági szempontból nem kifogásolható, hogy a pozitív 
jognak megfelelően született büntető ítéletek megsemmisítéséhez nem a belső alkotmányos értékrendet, 
hanem a nemzetközi jogot határozták meg kiindulópontként, és a bcs-ek kiválasztásához etalonként 
nem az alkotmányt, hanem nemzetközi egyezményt, a Politikai Egyezségokmányt választották 

- e határozatban megjelenik két olyan gondolat, amely sem a jogbiztonságot, sem a belső büntetőjogot 
nem tekinti abszolút értékmérőnek 
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- a német és az angol bj-ben uralkodó nézet szerint az anyagi igazságosság éppúgy hozzátartozik a 
jogállamisághoz, mint a jogbiztonság 

- az igazságosság objektív értelemben a jog keretei közötti tökéletes rend ideálja 
- Arisztotelész óta megkülönböztetik a kiegyenlítő igazságot (mint az egyének közötti viszony 

szabályozásának elvét) és az osztó igazságot (mint az egyéneknek a közösséggel szemben fennálló 
jogainak és kötelességeinek szabályozási alapját) 

- a német jogba ez a Rechtsstaat, az angol jogban a rule of law. A jog uralma azt jelenti, hogy a 
kormányzatnak nincs önkényes hatalma a polgárok felett, a törvény előtti egyenlőséget a rendes 
bírósági eljárásban érvényesítik, és a polgárok személyes szabadságát nem alkotmányos elvekben kell 
deklarálni, hanem konkrét jogszabályokban kell megfogalmazni és védeni 

- a német Gerechtigkeit-nek az angol jogban a justice a megfelelője. Az igazságosság az az erkölcsi 
eszme, amelynek az elérésére a jó védelme és a rossz megbüntetése érdekében a jog törekszik – nem 
szinonimája a jog, mivel van jogtalan jog is 

 
Összegzés 
- a bcs-nyé nyilvánítás szükségessége, arányossága és ultima ratio jellege a bj-i legalitás alkotmányos 

elve 
- a szükségességi tesztnek megfelelő értékelést ki kell emelni a jogbiztonság kategóriájából, ezt az 

értékelést objektív igazságosság keretében kell elvégezni 
 
A BÜNTETÉS ENYHÍTÉSE 
- a Különös Részben írt büntetési tételeknél súlyosabb vagy enyhébb büntetés kiszabására is sor kerülhet 

- a felső határ a halmazat, a bűnismétlés (visszaesők), vagy bűnszervezeti minősítés esetén léphető át 
- az alsó határ átlépésére, vagyis a büntetés enyhítésére több rendelkezés alapján kerülhet sor 
- a büntetés enyhítéséről szóló szabály nem kivételes rendelkezés 

 
A büntetés enyhítése 

87. § (1) A büntetési tételnél enyhébb főbüntetés szabható ki, ha annak legkisebb mértéke a 83. § 
rendelkezéseire figyelemmel túl szigorú. 

(2) Az (1) bekezdés alapján, ha a büntetési tétel legkisebb mértéke 
a) tízévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb ötévi szabadságvesztést; 
b) ötévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb kétévi szabadságvesztést; 
c) kétévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb egyévi szabadságvesztést; 
d) egyévi szabadságvesztés, ehelyett rövidebb tartamú szabadságvesztést, közérdekű munkát, vagy ha - 

az elkövető különös méltánylást érdemlő személyi körülményeire figyelemmel - ez is túl szigorú, 
pénzbüntetést; 

e) egy évnél rövidebb tartamú szabadságvesztés, ehelyett közérdekű munkát vagy pénzbüntetést 
lehet kiszabni. 
(3) Kísérlet és bűnsegély esetében, ha a (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján kiszabható büntetés is túl 

szigorú, a büntetést a (2) bekezdés soron következő pontja alapján kell kiszabni. 
(4) Ha a törvény korlátlan enyhítést enged, bármely büntetési nem legkisebb mértéke is kiszabható. 

 
Egyfokú enyhítés 
- alkalmazás feltétele, hogy a büntetési tétel alsó határa is túl szigorúnak mutatkozik a konkrét esetben 
- ilyenkor a tv az alsó határ átlépésére lépcsőzetes lehetőséget biztosít 
 
Kétszeres enyhítés 
- kísérlet és bűnsegély esetében 
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Korlátlan enyhítés 
Általános Részben 

1. kísérlet alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan eszközzel 17. § (2) 
2. az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a cselekmény következményeinek 

felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen 24. § (2) 
3. kényszer vagy fenyegetés az elkövetőt korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban 26. § (2) 
4. jogos védelem és végszükség esetében, ha az ijedtség vagy menthető felindulás az elkövetőt 

korlátozza az elhárítás szükséges mértékének, illetve a sérelem nagyságának felismerésében 29. § 
(3) és 30. § (3) 

 
Különös Rész 

pl. emberrablásnál az önkéntes abbahagyás, közveszélyokozásnál az önkéntes megszüntetés, hamis 
tanúzásnál, ha az alapügyben bejelenti stb. 
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7. A) A BÜNTETŐ JOGHATÓSÁG 
A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS, A JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS 
 

 
A) A BÜNTETŐ JOGHATÓSÁG 
- mivel büntetőhatalommal rendelkező államok léteznek egymás mellett, és a határok legálisan (vagy 

illegálisan) átjárhatók, felmerül a joghatóság kérdése 
- belföldön tartózkodó belföldi által elkövetett bcs elbírálásakor nem merül fel joghatósági probléma 
- joghatósági problémát a külföldi elem megjelenése veti fel 

- elkövetés helye forum delicti commissi 
- bcs elkövetője forum domocilii 
- elkövető tartózkodási (fogva tartási) helye forum deprehensionis 

 
1. Joghatóság a nemzetközi jogban 
- a nemzetközi jogban a joghatóság az államnak a jogszabályok alkotására éa végrehajtására való jogát 
jelenti 
- különféle kategóriák léteznek 

- tárgya szerint: személyi és területi 
- típusa szerint: rendes és rendkívüli 
- szuverenitás korlátozása szerint: korlátozott és korlátlan 
- nemzetközi jogalanyok működését illetően: potencális és aktuális 

- a személyi joghatóság alakult ki előbb, mint a területi. Az elv alapja az volt, hogy a polgár bárhova ment, 
a szuverén állam ellenőrzése alatt állt, az idegenek így jogtalannak minősültek, vagy rájuk saját jogukat 
alkalmazták. Manapság a területi elv a domináns, de nem szorult ki teljesen a személyi sem 

- quasi területi joghatóság: azokon a területeken, ahol egyik állam sem gyakorol területi joghatóságot, pl. 
nyílt tenger, tenger feletti légtér az az állam gyakorol joghatóságot, amelyik zászlaja alatt halad az adott 
hajó, légi jármű 

- a személyi, területi és quasi területi joghatóság rendes joghatóság. Emellett létezik rendkívüli 
joghatóság is a kalózkodás és a háborús bűncselekmények vonatkozásában 

- a korlátozott és korlátlan joghatóság megkülönböztetése a szuverén államok kapcsolatából adódik, ez a 
megkülönböztetés segít csökkenteni azokat a konfliktusokat, amelyek a párhuzamos joghatóságból 
adódnak (a korlátozás szerződéseken, nemzetközi szokásjogon és a civilizált nemzetek által elfogadott 
jogelveken alapszik) 

- Lotus-ügy: a nyílt tengeren egy francia és egy török hajó összeütközött, a török hajó elsüllyedt. A 
francia hajó felvette a hajótörötteket és bevitte egy török kikötőbe, itt azonban a török hatóságok 
letartóztatták a francia tiszteket, akiket aztán el is ítéltek. A francia állam az Állandó Nemzetközi 
Bíróságoz fordult, ám az kimondta, hogy a nemzetközi jog nem korlátozza az állam büntető hatalmát 

- különbséget tettek azonban az absztrakt potenciális joghatóság és a joghatóság tényleges gyakorlása 
közt 

- vagyis az állam nemcsak állampolgáraival, hanem a külföldiekkel szemben is gyakorolja joghatóságát, 
de nemzetközileg elfogadott és a külföldiek érdekét szolgáló minimum standardokkal korlátozva 
(PPJNE, EJEE) 

 
2. A területi és személyi elv 
- mindkét elv az állami szuverenitáshoz kapcsolódik 

- területi elv alapja az állam szuverenitása egy adott terület felett, a személyi elv alapja, hogy a polgár 
a szuverén állam ellenőrzése alatt marad, bárhová megy is 

- az angol jogrendszer alapvetően a területi elven építi fel joghatóságát, a személyi csak kivételes, a 
kontinentális államok hagyományosan a személyi elvre építkeztek, ez azonban kezd elmozdulni 
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- az aktív személyi elv alapján a hazatérő belföldit a külföldön elkövetett cselekményéért meg lehet 
büntetni, ha külföldön nem hoztak ítéletet, az ítéletet nem hajtották végre, vagy elengedték 

- a tettes és a bj norma a területi elv keretében kerül egymással legszorosabb kapcsolatba, a tettesnek nem 
kell ismernie ugyan az ítélkező állam normáit, azt viszont igen, hogy a tette az érintett bj hatóterébe 
tartozik 

 
3. Az egyéb elvek 
- a védelmi elv (reálprincípium): a védett tárgyak, valamint a tv-t előíró állam közötti realitáson nyugszik, 

külföldi által külföldön elkövetett bcs-re vonatkozik, ha az az állam belső vagy külső biztonságát 
veszélyezteti 

- a passzív személyi elv: a belföldit védi külföldön, indoka, hogy a külföldi állam nem fordít kellő gondot 
a védelemre (pl. Pinochet-ügy) 

- kompetenciamegosztás vagy képviseleti elv: egyes európai egyezmények a joghatóságot megosztják az 
állandó lakhely vagy tartózkodási hely és az elkövetési hely állama közt. Lehetőséget ad a be. 
lefolytatására az állandó lakhely szerinti bíróság számára. Következménye az idegen jog 
figyelembevétele, külföldi ítélet végrehajtása 

- egyetemes büntetőhatalom elve: az államok szolidaritását juttatja kifejezésre, rendszerint nemzetközi 
konvenciókban jelenik meg. Általában nemzetközi humanitárius jogot sértő bcs-ekkel kapcsolatban 
van helye 

- a büntető joghatóság alkalmazása során érvényesülnie kellene az aut dedere aut punire elvnek, de az 
átadni vagy megbüntetni elv nem él teljesen, mivel lehetőség van a kiadatás vagy a be. átvételének a 
megtagadására 

 
A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS, A JÁRMŰVETETÉSTŐL ELTILTÁS 
- mellékbüntetések, önállóan, főbüntetés helyett is alkalmazhatóak 
 
1. A foglalkozástól eltiltás 

56. § (1) Foglalkozásától azt lehet eltiltani, aki a bűncselekményt 
a) szakképzettséget igénylő foglalkozás szabályainak megszegésével követi el, vagy 
b) foglalkozásának felhasználásával, szándékosan követi el. 
(2) A foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés alkalmazása szempontjából foglalkozásnak minősül az is, 

ha az elkövető a gazdálkodó szervezet általános vezetését ellátó szerv tagja, illetve igazgatója; a 
szövetkezet igazgatóságának vagy felügyelő bizottságának tagja; a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja. 

57. § (1) A foglalkozástól eltiltás végleges hatályú vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az 
tiltható el, aki a foglalkozás gyakorlására alkalmatlan, vagy arra méltatlan. A határozott ideig tartó 
eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. 

(2) A közügyektől eltiltás tartamának számítására vonatkozó rendelkezést [55. § (2) bekezdés] 
foglalkozástól eltiltás esetében megfelelően alkalmazni kell. 

(3) Határozott ideig tartó eltiltás esetén a szakképzettséget igénylő foglalkozás újból való gyakorlása 
attól tehető függővé, hogy az eltiltott a foglalkozás gyakorlásához szükséges jártasságot az eltiltás 
tartamának letelte után meghatározott módon igazolja. A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az 
eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, és az eltiltott a foglalkozás gyakorlására 
alkalmas, illetőleg arra érdemes. Nem mentesíthető, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, és 
méltatlanság miatt a bíróság a foglalkozástól véglegesen eltiltotta. 
 
- célja, jellemzője 

- olyan bj-i szankció, amely egzisztenciális hátrányt jelent azzal, hogy megakadályozza foglalkozása 
gyakorlását 
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- a jövőre nézve ezzel zárja ki annak lehetőségét, hogy a foglalkozásával kapcsolatban kövessen el 
bcs-t 

- alkalmazás feltételei 
1. - csak szakképzettséget igénylő foglalkozás esetén 

- a foglalkozás szabályainak megszegésével 
- szándékos vagy gondatlan is lehet 

2. - bármilyen foglalkozás esetén 
- a foglalkozásának felhasználásával 
- csak szándékosan 

- foglalkozás 
- az a tevékenység, amit valaki élethivatásszerűen, jövedelemszerzési céllal folytat 
- foglalkozásnak minősülnek bizonyos funkciók betöltései is, ld. 56. § (2) bekezdés 
- a Btk. 171. § (4) bekezdése tágítja a kört: a foglalkozási szabályokhoz sorolja a lőfegyver 

használatára és kezelésére vonatkozó szabályokat is 
- foglalkozástól eltiltást az elkövető által betöltött munkakörre is lehet korlátozni 

- szakképzettséget igénylő foglalkozás 
- nem kizárólag az alakszerű képesítés a feltétel 
- ilyen dokumentum hiányában, megfelelő gyakorlattal is meg lehet szerezni a szakképzettséget 

- tartama 
1. határozott ideig tartó 

- 1-10 év 
- az újbóli gyakorlás feltételhez köthető 

2. végleges hatályú 
- ha az elkövető foglalkozása gyakorlására alkalmatlan (az elkövető fizikai vagy pszichikai 

állapotához kapcsolódó ismérv) vagy méltatlan (erkölcsi kategória, szakmai-erkölcsi szabályok 
alapján kell megítélni) 

- 10 év után kérelemre mentesíthető, kivéve aki a bcs-t bűnszervezetben követte el és méltatlansága 
miatt lett eltiltva 

- kapcsolódó BK állásfoglalások 
- BK. 107. szerint nem járművezetéstől, hanem foglalkozástól eltiltásnak van helye azzal szemben, 

akinek tevékenysége a közlekedési bcs-t megvalósító járművezetéshez csak másodlagosan és 
áttételesen kapcsolódik, de a járművet ténylegesen nem vezeti 

- BK. 43. 
a) A Btk. 56. § b) pontjában foglalt rendelkezés a szakképzettséghez nem kötött és hatósági 

engedély nélkül gyakorolható foglalkozás körében is alkalmazható, de csak a foglalkozási ágon 
belül szabatosan megjelölt munkakör tekintetében 

b) A „foglalkozásának felhasználásával” kitételen azt az esetet kell érteni, amikor a foglalkozás 
nyújtotta lehetőség közvetlen kihasználásával kerül sor a szándékos bcs elkövetésére 

 
2. A járművetetéstől eltiltás 

58. § (1) A járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak 
megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ. 

(2) A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú járműre is vonatkozhat. 
59. § (1) A járművezetéstől eltiltás végleges hatályú vagy határozott ideig tart. Végleges hatállyal az 

tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan. A határozott ideig tartó eltiltás legrövidebb tartama egy év, 
leghosszabb tartama tíz év. 

(2) A közügyektől eltiltás tartamának számítására [55. § (2) bekezdés], valamint a foglalkozáshoz 
szükséges jártasság igazolására és a végleges eltiltás alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezést [57. § 
(3) bekezdés] a járművezetéstől eltiltás esetén megfelelően alkalmazni kell. 
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- speciális célja 

- a közlekedés rendjének és biztonságának védelme, az újabb közlekedési bcs elkövetésének 
megelőzése 

- mindig mérlegelésen alapszik 
- alkalmazás feltétele 

1. engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével valósítja meg a bcs-t 
- vasúti, légi, vízi és közúti járművek, amelyekhez vezetői engedély szükséges, DE nem feltétel, 

hogy az elkövetőnek legyen ilyen engedélye 
- nem tiltható el tehát a balesetet okozó kerékpáros, mert a bicikli nem engedélyhez kötött jármű 

(BH 1996/569.) 
- cserbenhagyás elkövetőjével szemben nem csak egy meghatározott, hanem valamennyi 

járműkategóriára vonatkozó eltiltásnak helye van (BH 1993/338.) 
2. bűncselekmények (tehát több!) megvalósításához járművet használ 

- BK 107. fejti ki, hogy mit takar a használ kifejezés, pl. bcs elkövetéséhez, leplezéséhez, 
meneküléshez, őrzéshez, tároláshoz igénybe veszi 

- jármű önkényes elvétele esetében nincs helye e mellékbüntetésnek (BH 1989/259.) 
- nincs helye ha csak egy bcs-hez használja a járművet (BH 1985/219.) 
- vagyon elleni bcs-ek üzletszerű elkövetéséhez rendszeresen gépkocsit használó terheltekkel 

szemben indokolt (BH 1981/217.) 
- tartama 

- határozott ideig tartó 
- 1-10 év 
- újbóli gyakorlás feltételhez köthető 

- végleges hatályú 
- ha az elkövető járművezetésre alkalmatlan (betegség, személyi körülmények függvénye) 
- 10 év után kérelemre mentesíthető 
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8. A) A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY 
A MEGROVÁS, A PRÓBÁRA BOCSÁTÁS ÉS A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET 
 

 
A) A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY 
 
1. A büntető kódexek 
- a történelem folyamán a büntető normákat önállóan is törvényekbe foglalták (Manu, Hammurapi, 

Drakón törvényei) 
- Mo-n a Csemegi kódex általános része 1950-ig, a különös része 1961-ig volt hatályban 
- a bj-i rendelkezések 1945-ig törvényi formában jelentek meg, ettől kezdve inkább rendeletekként 
- 1950. évi II. törvény Btá. (általános rész), 1961. évi V. tv az új Btk. – ezeket „A hatályos anyagi 

büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása” (BHÖ) című igazságügyi kötetben tették közzé 
- a külön törvényeket tárgyuk vagy alanyuk szerint alakították ki 

- tárgya: gazdasági, orvosi 
- alanya: katonai, fiatalkorúakra vonatkozó 

- 1978. évi IV. tv a ma is hatályos Btk., amit számtalanszor módosítottak 
 
2. A hatályos kódex rendszere 
- Általános Rész 

- jogszabálytani, (a törvény hatálya) 
- felelősségtani (stádiumok, elkövetők, kizáró körülmények) és  
- büntetéstani (büntetések nemei, mértéke) kérdésekkel foglalkozik 

- Különös Rész 
- tartalmazza a diszpozíciókat, amelyek leírják a büntetendő magatartásokat és a hozzájuk kapcsolódó 

büntetési tételeket 
- diszpozíciók 4 kategóriája 

1. egyszerű (pl. aki mást megöl) 
2. leíró (ahol a tv határozza meg, hogy mit tekint, pl. lopásnak) 
3. utaló vagy hivatkozó (ismétlés helyett utal egy másik törvényi tényállásra) 
4. keret (ez is utaló, csak Btk-n kívülre, pl. közlekedési bcs-ek a KRESZ-re) 

 
3. A büntető-törvényhozás alkotmánybírósági kontrollja 
- az AB a normát nem önmagában, hanem az érvényesülő, hatályosuló jogszabályt, vagyis az „élő jogot” 

veti össze az alkotmányos elvekkel 
- ha a jogállamiság elvének a jogalkalmazói gyakorlat ellentmond, az AB a jogszabályt megsemmisíti 
- e körben vizsgálja, hogy a rendelkezés határozott, körülhatárolt, világosan megfogalmazott-e, valamint 

hogy a jogtárgy megóvása más módon nem megoldható-e 
 
A MEGROVÁS, A PRÓBÁRA BOCSÁTÁS ÉS A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET 
- intézkedések, a megrovás és a próbára bocsátás a legenyhébb intézkedés, önállóan, büntetés nélkül is 

alkalmazhatók, a pártfogó felügyelet büntetés illetve intézkedés mellett alkalmazható 
 
1. A megrovás 

71. § (1) Megrovásban kell részesíteni azt, aki a cselekménye társadalomra veszélyességének csekély 
foka (28. §) vagy csekéllyé válása (36. §) miatt nem büntethető. 

(2) Megrovásban részesíthető az is, aki a cselekménye társadalomra veszélyességének megszűnése (36. 
§) miatt nem büntethető, vagy akinek a büntethetősége a törvényben meghatározott egyéb okból [32. § e) 
pont] szűnt meg. 
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(3) A megrovással a hatóság rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben tartózkodjék 
bűncselekmény elkövetésétől. 
 
- jellemzője 

- a legenyhébb szankció, következményében az erkölcsi elítéléshez hasonló 
- bíróság és ügyész is alkalmazhatja (akár nyomozati szakban befejeződhet az ügy – jogpolitikai cél, 

hogy bagatell ügyek ne kerüljenek bíróság elé) 
- alkalmazás feltétele a bj-i felelőssége megállapításának a lehetősége, így jogerő előtt is alkalmazható 

- kötelező 
- társadalomra veszélyesség csekély foka vagy csekéllyé válása 
- ha a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka az elkövetés idejére állapítható meg 
- joglogikailag megkérdőjelezhető büntethetőséget kizáró ok esetére kötelező szankciót előírni 

- mérlegelésen alapul 
1. - társadalomra veszélyesség megszűnése 

- ha az elkövető a cselekmény társadalomra veszélyességének a megszűnése miatt nem büntethető 
- helyes, hogy a büntethetőséget megszüntető ok mellett a tv nem előírja, hanem lehetőséget ad 

szankció alkalmazására 
2. - ha törvényben meghatározott egyéb okból nem büntethető 

- pl. Általános Rész: kísérletnél az önkéntes elállás, Különös Rész: pénzmosásnál, kémkedésnél 
szerepel büntethetőséget megszüntető ok 

 
2. A próbára bocsátás 

72. § (1) A bíróság a vétség, valamint a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 
bűntett miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, ha alaposan feltehető, hogy a büntetés 
célja így is elérhető. 

(2)-(3) 
(4) Nem bocsátható próbára a többszörös visszaeső. 
(5) A próbaidő tartama egy évtől három évig terjedhet; a tartamot években kell meghatározni. 
(6) A próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezhető. Ha a próbára bocsátott visszaeső, pártfogó 

felügyelet alatt áll. 
73. § (1) A próbaidő egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a próbára bocsátott a 

pártfogó felügyelet magatartási szabályait megszegi. 
(2) A próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátott a pártfogó 

felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a próbaidő alatt elkövetett bűncselekményért 
elítélik. 

(3) A (2) bekezdés esetén kívül a próbaidő elteltével az elkövető büntethetősége megszűnik. 
 
- lényege 

- a feltételes elítélés egyik formája (a másik a büntetés végrehajtásának felfüggesztése) 
- célját nem a hátrány okozásával, hanem az azzal való fenyegetéssel kívánja elérni 
- a bíróság a bj-i felelősséget megállapítja (res iudicata-t képez), de nem szab ki büntetést (tehát ha 

mellékbüntetés szükséges, már nincs helye próbára bocsátásnak) 
- alkalmazás feltételei 

1. vétség 
2. háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett miatt 
- ha a büntetés célja így is elérhető 

- nem alkalmazható 
- többszörös visszaesővel szemben (tehát visszaesővel vagy különös visszaesővel szemben még 

alkalmazható) 
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- tartama 
- 1-3 év, években kell meghatározni (tehát 1év vagy 2 év vagy 3év) 

- meghosszabbítása 
- csak ha pártfogó felügyeletet rendeltek el 
- mérlegelésen alapszik 
- 1 alkalommal, maximum 1 évvel 
- ha a pártfogó felügyelet szabályait megszegi 

- megszüntetése 
- kötelező, és egyben büntetést is ki kell szabni 
- ha a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan megszegi vagy 
- próbaidő alatt elkövetett bcs-ért elítélik 

 
3. A pártfogó felügyelet 

82. § (1) Pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha a feltételes szabadság (48. §), illetve a 
próbaidő (72. §, 89. §) eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. A 
próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaeső [72. § (6) bek., 89. § (6) bek.] 
valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll. 

(2) 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, 

illetve a próbaidő tartamával. 
(4) 
(5) A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és bírósági határozatban előírt 

magatartási szabályokat megtartani, a pártfogóval rendszeres kapcsolatot tartani és részére az 
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. 

(6) A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat írnak elő annak érdekében, hogy a 
pártfogolt képessége szerint dolgozzék, és törvénytisztelő életmódot folytasson. Ilyen különösen a 
munkával, a kereset felhasználásával, az időszakos jelentkezéssel, az esetleg szükséges gyógykezeléssel, 
megelőző-felvilágosító egészségügyi szolgáltatáson való részvétellel kapcsolatos kötelezettség, illetőleg 
a lakó- és munkahely önkényes megváltoztatásának, meghatározott helyek látogatásának vagy egyes 
személyekkel való érintkezésének a tilalma. 
 
- célja 

- a bcs-t elkövetők ellenőrzése, irányítása, társadalomba beilleszkedésük segítése és támogatása 
- mivel jogait korlátozza, joghátrányt is jelent 

- járulékos jellegű 
- szankció hatékonyságát szolgáló intézkedés, kapcsolódhat: 

1. feltételes szabadságra bocsátáshoz (végrehajtási szakban, a bv bíró rendeli el) 
2. szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztéséhez (bírósági szakban, bíróság rendeli el) 
3. próbára bocsátáshoz (bírósági szakban, bíróság rendeli el) 
4. vádemelés elhalasztásához (nyomozati szakban, ügyész rendeli el) 

- kötelező elrendelni 
- próbára bocsátott visszaeső 
- akivel szemben a vádemelést elhalasztották  
- az a visszaeső, akivel szemben a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztették 

- mérlegelésen alapul 
- felfüggesztett szabadságvesztés 
- próbára bocsátás 
- feltételes szabadságra bocsátás esetén 

- tartama 
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- azonos a feltételes szabadság illetve 
- próbára bocsátás tartamával 

- magatartási szabályok 
1. általános szabályok 

- kapcsolattartás 
- bejelentési kötelezettség 
- meghatározott helyek látogatásának tilalma stb. 

2. különös magatartási szabályok 
- Bv tvr. 97. § (1) 
- pl. meghatározott tanulmányokat folytasson, nyilvános helyen ne fogyasszon alkoholt  
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9. A) A BÜNTETŐJOG FORRÁSAI 
AZ ELKOBZÁS 
 

 
A) A BÜNTETŐJOG FORRÁSAI 
 
1. A jogforrásokról általában 
- a XX. század közepéig uralkodó volt az a nézet, mely szerint az állam a büntető joghatóság 

gyakorlásakor csak a saját jogát alkalmazza és csak saját ítéleteit hajtja végre 
- ez a nézet először a nemzetközi jogot sértő bcs-ek elbírálásakor dőlt meg 
- az utóbbi években a nemzeti szuverenitás háttérbe szorulása  és a bűnözés transznacionális jellege miatt 

ta bj-nak fel kellett adnia korábbi felfogását, s a nemzeti jogokba fel kellett venni nemzetközi illetve 
szupranacionális elemeket 

 
2. A jogforrások hierarchiája 
- a nullum crimen sine lege elvének megfelelően a jogszabályok közül csak a törvények jutnak 

jelentőséghez 
- a törvényeken belül az alkotmánynak van primátusa 
- a büntető-törvényhozást nemcsak az AB, hanem az Európa Tanács és az EU keretében működő 

bíróságok is befolyásolják 
- ez a befolyás nem kizárólag, de elsősorban a nemzetközi jog által elfogadott emeberi jogok 

figyelembevételével történik 
- napjainkban a nemzetközi jog nemcsak korlátozza a belső büntető-jogalkotást, hanem ki is bővül (bj-i 

felelősségre vonása nemzetközi humanitárius jogot sértő bcs-ekkel kapcsolatban) 
- összességében tehát a belső jogot megelőzi a nemzetközi 
 
3. A bíróalkotta norma 
- az angolszász jogalkalmazási modell terméke a bíróalkotta esetjog, amelynek a jogelvet tartalmazó 

indokolási része (ratio decidendi) a precedens szabály szerint az adott eseten túlmenően az azonos vagy 
alsóbb fokú bíróságok számára általánosan érvényes 

- a jogalkalmazó aktus másokat is kötelező precedenssé lesz, amit csak felsőbb bíróság foszthat meg 
kötelező erejétől (overruling) 

- a kontinensen a norma általánosságából indulnak ki, ez tehát az angolszász induktív módszerrel 
ellentétben a deduktív 

- manapság a két jogrendszer normaalkalmazása közötti ellentét már nem olyan éles, mert a kontinensen 
is megnőtt a joggyakorlat jogképző jelentősége 

- a nullum crimen sine lege elvéből következően csak a felelősséget előíró, vagy a súlyosító bírói jog 
tilalma következik 

- a Btk.-ban kodifikált felelősséget kizáró okok mellett a bírói joggyakorlat több olyan normát alakított ki, 
amelyek szintén kizárják a bj-i felelősséget (pl. sértetti beleegyezés) 

 
4. A nemzetközi humanitárius jogot sértő bűncselekmények 
- a nemzetközi jog által büntetendő cselekményeket az elmúlt évtizedekben többféle elnevezéssel illették, 

pl. nürnbergi cs-ek, emberiség elleni bcs-ek, az 53/1993 AB határozat háborús és emberiség elleni 
bcs-ekről szól, a nemzetközi jogban a nemzetközi humanitárius jogot sértő bűncselekmények 
terminológia az elfogadott 

- a jogforrások szempontjából jelentős: PPJNE, EJEE 
 
5. Summa summarum 
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- a nullum crimen sine lege elvéből következően forrás csak tv lehet (kivéve még hatályban lévő tvr-ek) 
- legfőbb jogforrás a Btk. és az Alkotmány 
- az időbeli hatály miatt az elkövetéskor érvényben volt tv alapján kell elbírálni a cselekményt, így már 

hatályon kívül helyezett tv és tvr is lehet jogforrás 
- nem jogforrás a szokásjog és a bírói gyakorlat 
- sajátos az AB szerepe, mert alkotmányellenessé nyilváníthat rendelkezéseket, de jogszabályt nem 

hozhat, így jogértelmezésével lesz kötelező erejű a döntése 
- az 53/1993 AB határozat alapján a belső jog és nemzetközi jog viszonyában a háborús és emberiség 

elleni bcs-ek tényállását és büntethetőségük feltételeit is a nemzetközi jog határozza meg 
 
AZ ELKOBZÁS 

77. § (1) El kell kobozni azt a dolgot, 
a) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak, 
b) amelynek birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik, 
c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre, 
d) amelyre a bűncselekményt elkövették. 
(2) El kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyben a bűncselekmény megvalósul. 
(3) Az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem az 

elkövető tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos az elkövetésről előzetesen tudott, feltéve, hogy az elkobzás 
mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség nem zárja ki. 

(4) Az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot vagy a 
cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntethető. 

(5) Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethetőségének elévülésére megállapított idő, de 
legalább öt év elteltével. 

(6) Nem lehet elrendelni annak a dolognak az elkobzását, amelyre a vagyonelkobzás kiterjed. 
(7) Az elkobzott dolog tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll. 
77/A. § (1) A 77. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott esetben az elkobzás kivételesen 

mellőzhető, ha az elkövetőre vagy a tulajdonosra a bűncselekmény súlyával arányban nem álló, 
méltánytalan hátrányt jelentene, feltéve, hogy az elkobzás mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség nem 
zárja ki. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az elkövető a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. 
 
- intézkedés, amely önállóan, és büntetés vagy intézkedés mellett is alkalmazható 
- jellemző 

- nem csak bcs, hanem büntetendő cselekmény elkövetéséhez is kapcsolódik 
- mindez a (4) bekezdésből derül ki, vagyis, hogy nemcsak büntethető személyek vonatkozásában van 

helye 
- a minimális elévülési idő az általános 3 évről 5 évre emelkedik az elkobzás esetén 
- a 1624/B/1991 AB határozat szerint az elkobzás olyan bj-i jogkövetkezmény, amely védelmi jellegű 

biztonsági intézkedés, előfeltétele sé alapja valamilyen büntetendővé nyilvánított magatartás, amely 
az elkobzandó dologgal kapcsolatban áll 

- elkobzandó dolgok 
1. eszköz 

- pl. gépkocsi, ha csempészés elkövetését szolgálta, hamis kulcs 
- akkor is elkobzandó, ha csak kísérleti vagy előkészületi szakban maradt a cselekmény – 

előkészületnél csak ha a tv az előkészületet külön büntetni rendeli 
- a bírói gyakorlat szerint a gondatlan vétségek esetén nincs helye az elkobzásnak 
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- a (3) bekezdés védi a jóhiszemű tulajdonost, ha tulajdona összefüggésbe kerül egy büntetendő 
cselekménnyel (a védelmet nemzetközi jogi kötelezettség zárhatja ki, ilyenkor az elkobzás 
objektív feltételekhez kötött, a jóhiszeműség nem mérlegelhető) 

2. közbiztonságot veszélyeztető vagy birtoklást jogszabály által tiltott tárgy 
- fontos, hogy büntetendő cselekmény elkövetéséhez kapcsolódó tárgyakról van szó, ha nem így 

értelmeznénk, az a bj-i szankció általános fogalmával kerülne ellentétbe 
- 1993/124. Korm. rendelet melléklete felsorolja a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket, 

pl. dobócsillag, boxer, gázspray 
- a 115/1991. Korm. rendelet a lőfegyverrel, lőszerrel kapcsolatban állapít meg előírásokat, 

tilalmakat 
3. elkövetés útján létrejött dolog 

- a bcs elkövetéséig nem létezett 
- pl. előállított kábítószer, hamis pénz, teljes hamis közokirat 

4. amire a bcs-t elkövették 
- pl. veszélyes eb, átvett kábítószer, méreg 
- a (3) bekezdés védi a jóhiszemű tulajdonost, ha tulajdona összefüggésbe kerül egy büntetendő 

cselekménnyel (a védelmet nemzetközi jogi kötelezettség zárhatja ki, ilyenkor az elkobzás 
objektív feltételekhez kötött, a jóhiszeműség nem mérlegelhető) 

5. sajtótermék, amiben a bcs megvalósul 
- a sajtótermék fogalmát a sajtóról szóló tv határozza meg, ilyen pl. az időszaki lap egyes számai, 

hanglemez 
- az elkövethető bcs, pl. rágalmazás, közösség elleni izgatás 

- méltányosság 
- az elkobzás mellőzése lehetséges, ha az elkövetőre illetve a tulajdonosra nézve méltánytalan 

hátrányt jelentene, kivéve  
- a nemzetközi jogi kötelezettség esetét 
- a méltányosság bűnszervezet esetén nem alkalmazható 

- elkobzás - vagyonelkobzás konkurenciája 
- kizárt a (6) bekezdés alapján 
- mindkettő úgyis az államra száll 

- BK 42. 
- a bcs elkövetéséért kapott dolog értékesítéséből befolyt pénzt, illetve az azon vásárolt dolgot nem 

lehet elkobozni 
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10. A) A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE 
A KÖZÉRDEKŰ MUNKA, A PÉNZBÜNTETÉS ÉS A PÉNZMELLÉKBÜNTETÉS 
 

A) A BÜNTETŐ JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE 
 
1. A jogalkalmazás 
- a jogalkalmazás a tárgyi jogba foglalt általános normatételek egyedi esetre történő vonatkoztatása 
- a szabály általánossága és az eset egyedisége közötti áthidalást, az azonosság normatív megállapítását a 

jogalkalmazás végzi a konkrét ügyben 
- a tv tehát a jogalkalmazás során hatályosul, a jogszabály tartalmát és értelmét az állandó és egységes 

jogalkalmazási gyakorlat fejezi ki 
 
2. A jogértelmezés 
- a jogalkalmazáshoz elengedhetetlen a jogszabály értelmezése 
- az értelmezés célja a tvalkotó akaratának feltárása (ratio legis) 
 
I. Az értelmező alanya szerint 
a) jogalkotói: törvényben van, mindenkire kötelező 
b) jogalkalmazói: csak konkrét ügyben van kötelező ereje 
c) tudományos: nincs kötelező ereje, de hasznos segítséget nyújt az előző kettőnek 
 
II. értelmezési módok szerint 
- e módszerek lépcsőzetesen egymás eredményeire épülnek, egyre teljesebben segít kibontani a 

jogszabály megfogalmazásában rejlő jelentést 
- a) és b) a jogszabályt önmagában, c) és d) az egész szabályozási rendszerben vizsgálja 
a) nyelvtani értelmezés 

- figyelemmel kell lenni, hogy a bj fogalma számos esetben eltér a fogalom köznapi értelmétől 
- pl. nem mindegy, hogy „és” vagy „vagy” van leírva, egyes vagy többes számot használ-e a tv 

b) logikai értelmezés 
- több szabály egybevetését jelenti, a formális logika felhasználásával történik 

1. argumantum a minore ad maius – kevesebbről a többre 
2. argumentum a maiore ad minus – a többről a kevesebbre 
3. argumentum a contrario – ellentéttel összevetett következtetés 

- ennek az értelemezésnek a joglogikai elvei 
1. lex posterior derogat legi priori – a későbbi tv felváltja a korábbit 
2. lex specialis derogat legi generali – a speciális tv érvényes az általánossal szemben 

c) rendszertani értelmezés 
- a büntető kódexen belüli értékelés mellett alkalmat teremt a más jogággal való összevetésre 
- vertikális és horizontális is lehet 

d) történeti értelmezés 
- figyelembe vehető a kodifikációs előkészítő anyag, a tvjavaslat miniszteri indokolása, társadalmi 

körülmények 
e) teleologikus vagy értékelő értelmezés 

- a XX. században alakul ki 
- a szabályozás által eredetileg követni akart cél aktualizáló elemzésével közelíti meg a szabály 

üzenetét 
- különbség van statikus (a jog a kezdet és a vég) és dinamikus (a jog egy folyamat) szemlélet közt 
- a teleologikus értelmezés a védett jogtárgynak, norma védelmi céljának a felismerését jelenti 
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- a jogtárgyharmonikus (teleologikus) értelmezés teremti meg azt, hogy az értelmezés eredménye 
összhangban áll a védett érdekkel, a jogi tárggyal 

- az alkotmányharmonikus értelmezés teremti meg, hogy az értelmezés eredménye összhangban 
álljon az alaptörvényben írtakkal 

 
III. Az értelmezés eredménye szerint 

a) helybenhagyó vagy megállapító 
b) megszorító 
c) kiterjesztő 
- b) és c) esetében jelentős, hogy mihez képest: valódi, ha a jogszabály jelentésétől való eltérést jelenti, 

erre csak tv jogosult; nem valódi pl. a nyelvtani 
 

3. A törvény értelmező rendelkezései 
- az Általános Rész IX. fejezete, a Különös Részben pedig egyes fejezetek vagy címek végén találhatók 
- vonatkozhatnak a bcs aktív vagy passzív alanyára (hivatalos személy), elkövetés módjára (fegyveresen), 

értékhatárokra, eredményekre, felelősséget érintő körülményekre (hozzátartozó) és büntetés 
kiszabására (különös méltánylást érdemlő eset) 

 
A KÖZÉRDEKŰ MUNKA, A PÉNZBÜNTETÉS, A PÉNZMELLÉKBÜNTETÉS 
- a közérdekű munka és a pénzbüntetés főbüntetés, hasonlítanak a felfüggesztett szabadságvesztéshez 

annyiban, hogy végrehajtásukat szintén a szabadságvesztés kényszeríti ki, mindkettő alternatív 
büntetés, tehát a Különös Részben választható helyette a másik, illetve a szabadságvesztés 

- felfoghatók a szabveszt elkerülésének módjaiként is 
- a pénzmellékbüntetés (mint a neve is mutatja) mellékbüntetés, ami vagyoni jellegű 
 
1. A közérdekű munka 

49. § (1) A közérdekű munkára ítélt köteles a részére - a bíróság ítéletében - meghatározott munkát 
végezni. Az elítélt személyi szabadsága egyébként nem korlátozható. 

(2) Közérdekű munkaként olyan munka végzése határozható meg, amelyet az elítélt - figyelemmel 
egészségi állapotára és képzettségére - előreláthatóan képes elvégezni. 

(3) A közérdekű munkát az elítélt - ha jogszabály másként nem rendelkezik - hetenként legalább egy 
napon, a heti pihenőnapon vagy a szabadidejében díjazás nélkül végzi. 

(4) A közérdekű munka legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama ötven nap. Egy napi 
közérdekű munkának hat óra munkavégzés felel meg. 

50. § (1) Ha az elítélt a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetőleg 
ennek hátralévő része helyébe szabadságvesztés lép. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell 
végrehajtani. 

(2) A közérdekű munka, illetőleg ennek hátralévő része helyébe lépő szabadságvesztést úgy kell 
megállapítani, hogy egynapi közérdekű munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Ilyenkor a 
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
 
- jellemzője 

- nem állandó munka, hanem heti pihenőnapon végzett ingyenes munka, s ebben rejlik a joghátrány 
- személyi szabadsága egyébként nem korlátozható, nem szakítható ki eredeti környezetéből, a 

büntetés végrehajtása nem veszélyeztetheti munkáját, tanulmányait 
- az, hogy milyen munkát és hol kell végezni, már végrehajtási kérdés 

- alkalmazás feltétele 
- a Különös Részi tényállás tartalmazza ennek lehetőségét 
- enyhítő szakasz felhívása alapján 
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- alkalmazásnál vizsgálandó szempontok 
- terhelt egészségi állapota 
- képzettsége 

- tartama 
- 1-50 nap 
- napi 6 óra munka 
- hetente legalább 1 nap (pihenőnap vagy szabadidő) 

- átváltoztatás 
- ha nem tesz eleget munkakötelezettségének 
- 1 napi közérdekű munka = 1 napi szabadságvesztés 
- végrehajtási fokozat mindig fogház 
- szükség esetén a szabadságvesztés lehet 2 hónapnál (a generális minimumnál!) rövidebb 

 
2. A pénzbüntetés 

51. § (1) A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a cselekménnyel elért vagy elérni kívánt 
anyagi előnyre is - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát és - az elkövető vagyoni, 
jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egynapi tételnek megfelelő összeget. 

(2) A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Egynapi 
tétel összegét legalább száz, de legfeljebb húszezer forintban kell meghatározni. 

52. § A pénzbüntetést, meg nem fizetése esetén, fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell 
átváltoztatni. Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. Ilyenkor a 
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
 
- jellemzője 

- leggyakrabban alkalmazott és legenyhébb szankció, előnye: az elítélt nem kerül ki családi, 
társadalmi, munkahelyi környezetéből és nem érvényesül a szabveszt negatív hatása 

- hátránya, hogy nem azonos a szociális hatása különböző teljesítőképesség esetén, valamint negatív 
hatású az elítélt családjára is (persze ez igaz a szabvesztre is) 

- alkalmazás feltétele 
- a Különös Részi tényállás tartalmazza ennek lehetőségét 
- enyhítő szakasz felhívása alapján 
- nem feltétel, hogy az elkövető megfelelő jövedelemmel, keresettel vagy vagyonnal rendelkezzen (ez 

ugyanis diszkriminatív volna a rosszabb körülmények között élő elkövetőkkel szemben) 
- a napi tételek számának megállapítása 

- a bcs és az elkövető társadalomra veszélyessége 
- a bűnösség foka 
- a cselekménnyel elért vagy elérni kívánt anyagi előny alapján 

- egy napi tétel összegének megállapítása 
- az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonya és életvitele alapján (pl. eltartottak száma) 

- mértéke 
- 30-540 napi tétel 
- 1 napi tétel 100-20.000,- 
- Σ: 3.000-10.800.000,- 
- a generális maximum halmazati vagy összbüntetés esetén sem emelhető 

- átváltoztatás 
- ha nem tesz eleget megfizetési kötelességének 
- 1 napi tétel összege = 1 napi szabadságvesztés 
- végrehajtási fokozat mindig fogház 
- szükség esetén a szabadságvesztés lehet 2 hónapnál (a generális minimumnál!) rövidebb 
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3. A pénzmellékbüntetés 

64. § (1) Akit határozott tartamú szabadságvesztésre ítélnek, és megfelelő keresete (jövedelme) vagy 
vagyona van 

a) pénzmellékbüntetésre kell ítélni, ha a bűncselekményt haszonszerzés céljából követi el, 
b) pénzmellékbüntetésre lehet ítélni, ha ezzel újabb bűncselekmény elkövetésétől hatásosabban lehet 

visszatartani. 
(2) A pénzmellékbüntetés legalacsonyabb összege tízezer forint, legmagasabb összege tízmillió forint. 
(3) 
65. § (1) A pénzmellékbüntetést meg nem fizetés esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre 

kell átváltoztatni. Ha a főbüntetést végre kell hajtani, ennek fokozata a pénzmellékbüntetés helyébe lépő 
szabadságvesztésre is irányadó. 

(2) A pénzmellékbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén ezer forinttól tizenötezer 
forintig terjedő összeg helyett egy-egy napi szabadságvesztést kell számítani. A pénzmellékbüntetés 
helyébe lépő szabadságvesztés egy napnál rövidebb és két évnél hosszabb nem lehet. 
 
- alkalmazás feltételei 

1. határozott tartamú (végrehajtandó vagy felfüggesztett) szabadságvesztés mellett és 
2. megfelelő kereset vagy vagyon (a létfenntartáson és tartási kötelezettségen felül) 
- kötelező, ha a bcs-t haszonszerzés céljából követték el 
- mérlegelésen alapul speciális prevenció esetén 
- mértéke 
- 10.000-10.000.000,- 

- átváltoztatás 
- ha nem tesz eleget megfizetési kötelességének 
- 1.000-15.000,- között = 1 napi szabadságvesztés 
- végrehajtási fokozat mindig fogház, DE ha a főbüntetést végre kell hajtani, ennek fokozata lesz az 

irányadó 
- átváltoztatott szabveszt 1 nap - 2évig terjedhet 
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11. A) A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA 
A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGA, ALAPELVEK, GARANCIÁK, VALAMINT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A NEMZETI HATÓSÁGOKKAL 
 

 
A) A BÜNTETŐ TÖRVÉNY HATÁLYA 
 
1. Az időbeli hatály 

Btk. 2. § A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. Ha a 
cselekmény elbírálásakor hatályban levő 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. 
 
- elméleti alapja a nullum crimen sine lege elve (visszaható hatály tilalma) 
- főszabály szerint az elkövetéskor hatályos tv az irányadó 
- kivétel, ha a cselekmény az elbíráláskor nem bcs, vagy enyhébben bírálandó el, ilyenkor az új tv-t kell 

alkalmazni 
- a tv visszaható ereje 

- ha egy cselekményre különböző szempontból más tv enyhébb, azt nem lehet összeválogatni, azt kell 
alkalmazni, amelyik egészben és összességében enyhébb elbírálást biztosít 

- a PPJE szerint van visszaható hatály a nemzetközi humanitárius jogot sértő bcs-eket illetően 
- az elkövetés ideje 

- a magatartási elmélet szerint, amikor az utolsó elkövetési mozzanatot kifejtik 
- az eredményelmélet szerint, amikor az eredmény bekövetkezik 
- a cselekményegység elmélete szerint, ott és akkor van elkövetve, ahol és amikor a tényállás 

bármelyik eleme megvalósul (elkövetési magatartás, vagy okfolymat, vagy eredmény) 
- a Btk. szerint a magatartás (más néven tevékenységi) elmélet az irányadó 

- az elbírálás ideje 
- a jogerős ügydöntő határozat meghozatalának időpontja 
- tehát elbíráláskori tv az is, amely az első fokú és jogerős elbírálás közt lép hatályba 

 
2. Területi és személyi hatály 

3. § (1) A magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön elkövetett bűncselekményre, valamint a magyar 
állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a magyar törvény szerint bűncselekmény. 

(2) A magyar törvényt kell alkalmazni a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón 
vagy magyar légi járművön elkövetett bűncselekményre is. 

4. § (1) A magyar törvényt kell alkalmazni a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett 
cselekményre is, ha az 

a) a magyar törvény szerint bűncselekmény és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendő, 
b) állam elleni bűncselekmény (X. fejezet), kivéve a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett 

kémkedést (148. §), tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés helyének törvénye szerint büntetendő-e, 
c) emberiség elleni (XI. fejezet) vagy olyan egyéb bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi 

szerződés írja elő. 
(2) A nem magyar állampolgár által külföldön, a szövetséges fegyveres erő ellen elkövetett kémkedés 

(148. §) esetében a magyar büntető törvényt kell alkalmazni, feltéve, hogy e bűncselekmény az elkövetés 
helyének törvénye szerint is büntetendő. 

(3) Az (1)-(2) bekezdés eseteiben a büntetőeljárás megindítását a legfőbb ügyész rendeli el. 
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- a 3. §-ban a magyar területre és magyar állampolgárokra feltétlen és teljes joghatóságot állapít meg a 
magyar Btk. 

- területiség  elve (principium territoriale) 
- valamely állam bj-a hatálya a saját területén elkövetett bcs-ekre terjed ki, függetlenül az 

állampolgárságtól és hogy mi ellen követték el a bcs-t 
- quasi területi elv: hajó és légijármű fedélzetén elkövetett bcs a belföldön elkövetettekkel azonos 

besorolás alá esik 
- Btk. 3. § (1) és (2) 

- személyi vagy honossági elv (principium personale) 
- az állam bj-ának hatálya alá saját állampolgárai által elkövetett bcs-ek tartoznak, függetlenül, hogy 

hol követték el és mi ellen a bcs-t 
- aktív személyi elv: a hazatérő belföldi elkövetőt külföldi bcs-ért lehet megbüntetni, ha ott nem 

hoztak ítéletet 
- paszív személyi elv: a belföldi állampolgárok külföldi védelme 
- ha beföldi külföldön belföldi ellen követ el bcs-t az aktív és passzív elv kombinációja érvényesül 
- Btk. 3. § (1) 

- állami önvédelem elve (principium reale) 
- az állam bj-a által védett jogi tárgyak elleni bcs-ekre terjed ki a hatálya, függetlenül hogy hol és ki 

követte el a bcs-t 
- Btk. 4. § (1) b) pont 

- feltétlen (univerzális) büntetőhatalom elve (principium universale) 
- büntetni kell bárhol, bárki által, bármilyen jogtárgy ellen elkövetett valamennyi bcs-t (kisegítő elv, 

az államok szolidaritását mutatja) 
- kettős inkrimináció: ha mindkét helyen bcs-nek minősül, akkor a külföldi által külföldön elkövetett 

bcs-t is elbírálhatja a magyar bíróság 
- Btk. 4. § (1) a) és c), (2) 

 
A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGA, ALAPELVEK, GARANCIÁK, VALAMINT 
EGYÜTTMŰKÖDÉSE A NEMZETI HATÓSÁGOKKAL 
- 1998. július 17-én Rómában az ENSZ által összehívott diplomáciai konferencián elfogadták a 

Nemzetközi Büntetőbíróság Alapokmányát 
- azt követően, hogy a Statútumot 60 állam megerősíti, a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) a 

legsúlyosabb nemzetközi bcs-ek elkövetésével vádolt egyének ügyeiben fog ítélkezni 
 
1. A NBB joghatósága alá tartozó bűncselekmények 
- a bíróság joghatósága a népirtás bűntettére, a háborús és emberiség elleni bűntettekre, valamint 

(feltételesen) az agresszió bűntettére terjed ki 
a) népirtás 

- az ENSZ közgyűlése által 1948-ban elfogadott „A népirtás bűntettének megelőzéséről és 
megbüntetéséről” szóló egyezmény határozza meg a népirtás fogalmát 

b) emberiség elleni bűntettek 
- a Statútum az első olyan többoldalú szerződés, amely átfogóan számbaveszi és definiálja az 

emberiség elleni bűntetteket 
- ezeket a polgári lakossággal szemben követik el, nem csak fegyveres konfliktus esetén 
- nem csak az állam képviselői, hanem szervezetek is elkövethetik 
- pl. lakosság erőszakos elszállítása, nemi rabszolgaságban tartás, apartheid 

c) háborús bűntettek 
- a meghatározásuknál az 1949. évi Genfi Konvenció szövege az irányadó 
- pl. nemzetközi fegyveres konfliktusban alkalmazandó jog és szabályok súloys megsértése 



36 

- csak olyan fegyveres konfliktusra alkalmazhatók, amik az ország felségterületét érintik, a konfliktus 
elhúzódó (nem alkalmazandó tehát pl. zavargások esetén) 

 
2. Büntetőjogi alapelvek és processzuális garanciák a NBB Statútumában 
- vannak szoros értelemben vett alapelvek, és emellett szól a Statútum az elkövetőkről, a kísérlet 

büntetendőségéről, a bűnösségről (főszabály a szándékosság), valamint a kizáró okokról és az 
elévülhetetlenségről 

- az elvek előtt a Statútum kifejti mit tekint jogforrásnak: 
1. Statútum (tényállások, eljárási, bizonyítási szabályok) 
2. az ügy megítélése szempontjából releváns nemzetközi egyezmények, elvek, szabályok 
3. ha ezek sem elegendőek, alkalmazhatja a NBB a nemzeti tvhozásokból levezethető jogelveket (ha 

azok nem ellentétesek a Statútummal, nj-gal) 
4. a NBB saját esetjogát is követheti 

- a nullum crimen sine lege elve a Statútum értelmezésében: 
- bárki csak olyan bcs miatt vonható felelősségre, ami elkövetése idején a NBB joghatósága alá 

tartozó bűntettnek minősül 
- a bcs-i tényállások szűken értelmezendők (és nincs analógia) 
- kétség esetén a terheltre kedvezőbb tényállás az irányadó 
- senki sem vonható felelősségre a NBB előtt olyan cselekmény miatt, amit a Statútum hatálybalépése 

előtt követtek el 
- ha a jogerős ítélet meghozatala előtt változik az ügyben alkalmazandó jog, a kedvezőbb jog az 

irányadó 
- nulla poena sine lege 
- joghatóság a személyek felett 

- csak 18 éven felüliek felett van joghatósága 
- felelős a közvetett és a közvetlen tettes, a társtettesek 
- büntetendő továbbá, aki parancsot ad, arra felhív, felbujt, feltéve ha a cselekményt legalább 
megkísérlik 
- bűnsegély is büntetendő 
- nem mentesít az állam-, vagy kormányfői tisztség, kormány-, vagy parlamenti tagság stb. 
- felelnek továbbá a katonai parancsnokok, paramilitáris csoportok vezetői, a polgári elöljárók 

- büntethetőséget kizáró okok (pl) 
- elöljárói parancsra, jogszabályi előírás alapján történt elkövetés, ha 
1. az elkövető jogi kötelessége volt annak engedelmeskedni, 
2a. az elkövető nem tudta, hogy a parancs jogellenes és 
2b. a parancs nem volt nyilvánvalóan jogellenes 

- kiszabható büntetés 
- főbüntetésként életfogytiglani vagy legfeljebb 30 évi szabadságvesztés 
- végrehajtása abban az országban, amit a vállaló országok közül a Bíróság kijelöl 
- büntetés lehet pénzbüntetés (napi tételek száma 30 nap-5 évig terjedhet) 
- elrendelheti továbbá bizonyos haszon, vagyon, vagyontárgyak elkobzását 
- utóbbi kettőt az áldozatoknak vagy családtagjaiknak a kárpótlására lehet fordítani 

- eljárási garanciák, a terhelt jogai (pl.) 
- nem kötelező magára terhelő vallomást tenni 
- nem alkalmazható senkivel szemben kényszer vagy erőszak, tilos a kínzás, önkényes 
szabadságelvonás 
- ki kell oktatni a gyanúsítottat, számára védőt kell biztosítani 
- nyilvános tárgyalás, tisztességes elbírálás 
- ártatlanság vélelme 
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- nem fordulhat a bizonyítási teher (vádló: NBB főügyész) 
- van rendkívüli jogorvoslat 

- a sértett (áldozat) jogai 
- védelmi intézkedésekről gondoskodó, tanácsokkal ellátó egység áll fel 
- bíróság nem engedélyezheti a személyazonosság rejtve maradását, de kizárhatja a nyilvánosságot 
- minden döntés előtt kifejtheti álláspontját 
- kárpótlás rendelhető el 

 
3. A NBB és a nemzeti hatóságok együttműködése 

- a nemzetközi büntetőbíróságok csak akkor képesek feladatukat teljesíteni, ha az egyes államok 
hajlandóak együttműködni 

- a nemzetközi bíróságoknak (így a NBB-nak) nincs megfelelő apparátusuk, amivel a döntéseik 
végrehajtását kikényszeríthetnék 

- ezért van szükség az együttműködésre, a bűnügyi jogsegély már kialakult intézményeire 
- a NBB joghatósága alá tartozó bcs-ek jellegére (és a komplementaritás elvére) tekintettel a 

megkeresett államok csak szűk körben zárkózhatnak el az együttműködés elől 
- nincs mód a jogsegély megtagadására, arra hivatkozással, hogy a bűntett politikai jellegű, vagy hogy 

az illető személy mentességet élvez, arra hivatkozással, hogy hiányzik a kettős inkrimináció, vagy 
elévülés miatt, a ne bis in idem elve is korlátozottan érvényesül 

- különbség van átadás (egyik állam a NBB-nek szolgáltat ki személyeket) és kiadatás (egyik állam 
egy másik államnak szolgáltat ki személyeket) között (ezzel a kiadatást kizáró alkotmányú országok 
is adhatnak át embereket a Bíróságnak) 
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12. A) A DIPLOMÁCIAI MENTESSÉG ÉS A MENEDÉKJOG 
A SZABADSÁGVESZTÉS 
 

 
A) A DIPLOMÁCIAI MENTESSÉG ÉS A MENEDÉKJOG 
 
1. Diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség 

Btk. 5. § A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyek büntetőjogi 
felelősségre vonására nemzetközi szerződés, ennek hiányában a nemzetközi gyakorlat irányadó. A 
nemzetközi gyakorlat kérdésében az igazságügyminiszter nyilatkozatát kell alapul venni. 
 
- diplomaták 

- a diplomáciai mentességet az 1961-es diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Konvenció 
kodifikálta, de a szokásjog alapján azokban az államokban is érvényes, amelyek nem tagjai a 
konvenciónak 

- immunitást jelent a területi joghatóság alól, de súlyos bcs esetén az állam lemondhat e mentességről, 
s így az elkövető a helyi bíróság által felelősségre vonható 

- a területenkívüliség fikciója a nemzetközi szokásjog szabálya, egy fikció, ami szerint a diplomáciai 
rezidencia a küldő állam területének tekintendő 

- konzulok 
- a konzulok nem diplomáciai képviselők, ezért nem élvezik e mentességet, bár megillető őket 

bizonyos immunitás, amelyet az 1963-as Bécsi Konvenció a konzuli kapcsolatokról kodifikált 
- immunitás illeti meg az államfőket is 
- a joghatóság szerződésekkel még tovább korlátozható 
 
2. Menedékjog 
- már az ókorban létezett 
- 1758-ban De Vattel szerint 3 kategóriájuk van: 

1. akik az országukban kialakult új rezsim alatt nem akarnak élni 
2. az ártatlan üldözöttek 
3. politikai bűnelkövetők 

- ez utóbbiak kiadatásának tilalmáról szól az 1834-es belga-francia kiadatási szerződés, s ezt rögzíti a 
Nemzetközi Jogi Intézet 1880-as oxfordi határozata 

- a Nemzetközi Jogi Intézet az 1950-es Bath-ban tartott ülésén megalkotta a menedékjog fogalmát 
- menedékjog: az állam által nyújtott olyan védelem, amelyet a területén, vagy a hozzá tartozó más 

helyen olyan egyéneknek nyújt, akik ezt igénylik 
- létezik területi menedékjog (ez lehet kifejezett vagy hallgatólagos) és a területenkívüliséget élvező 

helyeken diplomáciai menedékjog 
- a menedékjogot élvező személy nem feltétlenül esik egybe a menekült fogalmával 
- az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Deklarációja szól ismét a menedékjogról, eszerint mindenkinek 

joga van elhagyni bármely országot és joga van oda visszatérni 
- az ENSZ közgyűlés 1964-ben kelt a területi menedékjogról szóló deklarációja kimondta, hogy a 

menedékjog nyújtása humanitárius cselekedet, így nem tekinthető barátságtalan lépésnek egy másik 
állammal szemben, ezt a többi országnak tiszteletben kell tartania 

 
A SZABADSÁGVESZTÉS 

40. § (1) A szabadságvesztés életfogytig vagy határozott ideig tart. 
(2) A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama két hónap, leghosszabb tartama 

tizenöt év; halmazati vagy összbüntetés, illetőleg bűnszervezetben történő elkövetés esetén húsz év. 
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(3) Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 
huszadik életévét betöltötte. 

41. § (1) A szabadságvesztést büntetésvégrehajtási intézetben, fegyház, börtön vagy fogház fokozatban 
kell végrehajtani. 

(2) A szabadságvesztés végrehajtásának rendjét, valamint az elítélt kötelezettségeit és jogait külön 
jogszabály határozza meg. 

(3) A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek az elítéltnek azok az állampolgári jogai és 
kötelezettségei, amelyek a büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre a közügyektől eltiltás 
kiterjed. 

42. § (1) Fegyházban kell végrehajtani az életfogytig tartó szabadságvesztést. 
(2) Fegyházban kell végrehajtani a három évi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha 
a) állam vagy emberiség elleni bűncselekmény (X. és XI. fejezet), 
b) 1. terrorcselekmény (261. §), légi jármű hatalomba kerítése (262. §), visszaélés robbanóanyaggal 

vagy robbantószerrel (263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel [263/A. § (1)-(3) bek.], 
fegyvercsempészet (263/B. §), bűnszervezetben részvétel (263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés 
által tiltott fegyverrel (264/C. §), visszaélés kábítószerrel (282. §), 

2. az emberölés, az emberrablás, az emberkereskedelem, az erőszakos közösülés, a szemérem elleni 
erőszak, a természet elleni erőszakos fajtalanság, a közveszélyokozás, a nemzetközi jogi kötelezettség 
megszegése és a rablás súlyosabban minősülő esetei [166. § (2) bek., 175/A. § (2)-(4) bek., 175/B. § 
(3)-(6) bek., 197. § (2)-(3) bek., 198. § (2)-(3) bek., 200. § (2)-(3) bek., 259. § (2)-(3) bek., 261/A. § (3) 
bek., 321. § (3)-(4) bek.], 

3. 
c) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekmények (XX. fejezet) 
miatt szabták ki. 
(3) Fegyházban kell végrehajtani a kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha az elítélt 

többszörös visszaeső, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. 
43. § Börtönben kell végrehajtani a szabadságvesztést - a 42. § esetét kivéve -, ha 
a) bűntett miatt szabták ki, 
b) vétség miatt szabták ki és az elítélt visszaeső. 
44. § Fogházban kell végrehajtani a vétség miatt kiszabott szabadságvesztést, kivéve, ha az elítélt 

visszaeső. 
45. § (1) Ha a bíróság szabadságvesztést alkalmaz, fegyházat, börtönt vagy fogházat szab ki. 
(2) A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre (83. §) - különösen az elkövető személyiségére és 

a bűncselekmény indítékára - tekintettel a törvényben előírtnál eggyel szigorúbb vagy enyhébb 
végrehajtási fokozat határozható meg. 

46. § (1) A büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartás esetén a bíróság úgy 
rendelkezhet, hogy a büntetés hátralevő részét eggyel enyhébb fokozatban kell végrehajtani; ha pedig az 
elítélt a büntetésvégrehajtás rendjét ismételten és súlyosan megzavarja, a bíróság elrendelheti, hogy a 
büntetés hátralevő részét eggyel szigorúbb fokozatban hajtsák végre. 

(2) Az elítélt megváltozott magatartására figyelemmel a bíróság az (1) bekezdés alapján hozott 
határozatát hatályon kívül helyezheti. 
 
- jellemző 

- a modern korban széles körben alkalmazott büntetés, mivel mind megtorlást mind nevelést 
megvalósít (bár vannak a bezártságnak negatív hatásai is) 

- tartama 
1. életfogytig tartó 

- kiszabás feltételei, hogy a Különös Rész lehetővé teszi és 
- az elkövető a 20. évét betöltötte 
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- mindig alternatív azaz az 5-15, vagy 10-15 évig terjedő szabadságvesztéssel konkurál 
2. határozott ideig tartó 

- 2 hónaptól - 15 évig terjedhet 
- a generális maximum halmazati vagy összbüntetésnél, illetve bűnszervezeti elkövetés esetén 20 

év 
- az alábbi tételkeretek ismertek a Különös Részben: 1 évig terjedő (tehát a generális minimumtól, 

azaz 2 hónaptól 1 évig), 2 évig, 3 évig, 5 évig terjedő, 1-5 év, 2-8 év, 5-10 év, 5-15 év, 10-15 év 
- végrehajtási fokozat 

- fegyház, börtön, fogház 
- a zárt intézményről a választás  

1. a tv rendelkezései alapján 
2. a bíróság az ítéletben ezt konkretizálja 
3. majd esetleg a végrehajtás során is 

- a fokozat kijelölésénél a tv-i differenciálás ezeken alapul: 
1. kiszabott büntetés mértéke 
2. cselekmény minősítése 
3. az elkövető előélete 
4. a büntetési tétel 

- börtönrendszerek 
1. magánelzárási vagy philadelphiai rendszer 
2. hallgatási vagy auburni rendszer (ilyen a Sing-Sing) 
3. fokozatos vagy progresszív rendszer 
4. ír fokozatos rendszer (van egy közvetítő intézet is) 
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13. A) A BÜNTETŐJOG FILOZÓFIÁJA A KÖZÉPKORTÓL AZ ÁTMENETIG 
FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS A HATÁROZOTT IDEIG TARTÓ 
SZABADSÁGVESZTÉSBŐL 
 

 
A) A BÜNTETŐJOG FILOZÓFIÁJA A KÖZÉPKORTÓL AZ ÁTMENETIG 
 
1. A természetjog – jogi pozitivizmus 
- a jogfilozófia a jog ésszerűségét vizsgálja, azt, hogy a jog szükségszerű, helyes megoldásokat ad-e, 

amikor jogosnak vagy jogtalannak minősíti az emberi magatartásokat 
- a jogfilozófia a jog értékelő szemlélete, amely túlmegy a jog formális (jogtani, dogmatikai) és 

szociológiai (empirikus) módszerén alapuló következetéseken 
- a természetjog 

- az örök érvényű, helyes, igazságos jogelvek összességét tekinti értékmérőnek 
- érvényessége a természet örök rendjét átható tvszerűségekre vezethető vissza 
a) vallásos értelmezés 

- képviselője Aquinói Szent Tamás, szerinte a legfőbb etikai elv: „Tedd a jót, kerüld a rosszat!”, 
véleményes szerint a moralitás nem isteni önkényből fakad 

- a jó és rossz közti különbség észlel és tapasztalattal megítélhető 
b) észjog 

- a szót Kant találta ki, szerinte a tetteket a kötelességtudatnak kell vezetni 
- a jogi elemzéseket a jogeszméhez mérve értelmezi 
- alapja a polgári moralitás: ami nem erkölcsös, nem jogos 

- jogi pozitivizmus 
- Hans Kelsen megfogalmazásában tiszta jogtanként jelenik meg 
- a jog minőségét magában a jogban, a jog önmeghatározásában látja 
- vizsgálatának eredménye a normaközpontú szemlélet, nemcsak értelmessé, összefüggővé, 

koherenssé teszi a jogon belül a mozgást, de felhívja a figyelmet az esetleges következetlenségekre 
és ellentmondásokra 

 
2. A szocialista büntetőjog filozófiája 
- a szoci bj azt hirdette, hogy a proletariátus hatalmát szolgálja, így a társadalmat is 
- az 1960-as évek elején megjelent bj-i monográfia a bindingi normaelméletet kritizálva, a szoci bj-ot a 

jogszabályok összességeként határozta meg 
- a bj-ben a marxizmuson kívül más jogfilozófiát nem hirdettek 
 
3. Az átmenet büntetőjogának ideológiája 
- a jogbiztonság és az igazságosság konfliktusa a rendszerváltás után az igazságtétel problémájával 

összefüggésben merült fel 
- kérdés volt, hogy az 1956 során elkövetett, de már elévült bcs-eket hogyan lehet utólag elbírálni 
- egyesek szerint a visszaható hatály csak a jogalkalmazót köti, a tvhozót nem, így nincs akadálya a 

dogmatika alapján egyes Btk. rendelkezések megváltoztatásának 
 -ez a megállapítás a dogmatika szempontjából korrekt volt, mert a dogmatika mint a hatályos bj tana a tv 

keletkezésének jogosságát nem vizsgálja 
- ez a kérdés a jogfilozófia értékelő szemléletére vonatkozik 
- a tv és a jog önálló fogalmak, a formális logika szabályai alapján (A nem lehet egyenlő B-vel) nem 

azonos a jog és a tv 
- az alkotmányos jelzőt a tv-hez lehet kapcsolni, de a bj mellé nem (létezhet alkotmányellenes tv, de 

alkotmányellenes bj nem) 
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS A HATÁROZOTT IDEIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSBŐL 
47. § (1) A bíróság a határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítéltet feltételes szabadságra bocsátja, ha 
- különösen a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására és arra a készségére 
tekintettel, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni - alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további 
szabadságelvonás nélkül is elérhető. 

(2) Feltételes szabadságra bocsátásnak csak akkor van helye, ha az elítélt 
- fegyházban végrehajtandó büntetésének legalább négyötöd részét, 
- börtönben végrehajtandó büntetésének legalább háromnegyed részét, 
- fogházban végrehajtandó büntetésének legalább kétharmad részét kitöltötte. 
(3) Három évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén - különös méltánylást érdemlő 

esetben - a bíróság ítéletében akként rendelkezhet, hogy az elítélt a büntetése fele részének letöltése után 
feltételes szabadságra bocsátható. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös 
visszaeső. 

(4) Nem bocsátható feltételes szabadságra 
a) akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, amelyet korábbi 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt követett el, 
b) aki a szabadságvesztésből legalább két hónapot nem töltött ki, 
c) 
d) aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, 
48. § (1) A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, de legalább egy 

év, életfogytig tartó szabadságvesztés esetén tizenöt év. 
(2) Ha a szabadságvesztés hátralevő része egy évnél rövidebb, és végrehajtását nem rendelték el, a 

büntetést - a feltételes szabadság letelte után - a hátralevő rész utolsó napjával kell kitöltöttnek tekinteni. 
(3) A feltételes szabadság tartamára, de legkevesebb egy évre az elítélt pártfogó felügyelet alá 

helyezhető. 
(4) A bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ha az elítéltet egyéb büntetésre ítélik 
vagy ha a magatartási szabályokat megszegi, a bíróság a feltételes szabadságot megszüntetheti. 

(5) A feltételes szabadság megszüntetése esetén a feltételes szabadságon eltöltött idő a 
szabadságvesztésbe nem számít be. 

48/A. § (1) Ha az elítélttel szemben több határozott ideig tartó, összbüntetésbe nem foglalható 
szabadságvesztést kell végrehajtani, és a szabadságvesztések folyamatos végrehajtása során a bíróság 
az elítéltet bármely szabadságvesztésből feltételes szabadságra bocsátotta, a feltételes szabadság 
mindaddig nem kezdhető meg, amíg az elítélt más szabadságvesztést tölt. 

(2) Ha a bíróság az elítéltet több szabadságvesztésből bocsátotta feltételes szabadságra, az elítélt a 
több feltételes szabadságot egyidejűleg párhuzamosan tölti. 

(3) A 48. § (4) bekezdése esetén a párhuzamosan töltött feltételes szabadságok mindegyikénél külön 
kell vizsgálni, hogy a feltételes szabadság megszüntetésének feltételei fennállnak-e. 
 
- jellemző 

- kriminálpolitikai eszköz a nevelés gondolatának megvalósítására, a társadalomba való fokozatos 
visszavezetés  

- alkalmazás feltételei 
1. általános feltétel (szubjektív feltétel) 

- az elítéltnek a büntetés végrehajtása alatt tanúsított kifogástalan magatartására ÉS 
- arra a készségére tekintettel, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni ÉS 
- alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető 

2. különös feltételek (objektív feltételek) 
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- a végrehajtási fokozathoz kapcsolódik, hogy mennyit töltött már ki a büntetésből: 
a) fegyházban legalább a négyötöd részét 
b) börtönben legalább a háromnegyed részét 
c) fogházban legalább a kétharmad részét 
d) különös méltánylást érdemlő esetben három évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása 

esetén a büntetése fele részének letöltése után 
- a bíróság már az ítéletében rövidíti az időt 
- nem alkalmazható, ha az elítélt többszörös visszaeső 

- kizáró okok 
1. akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, amelyet korábbi 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése előtt követett el 
2. aki a szabadságvesztésből legalább két hónapot nem töltött ki 
3. aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el 
(2003. március előtt kizáró ok volt a a többszörös visszaesés és az üzletszerűség illetve 

bűnszövetségben történő elkövetés is) 
- tartama 

- azonos a szabveszt hátralévő részével 
- legalább 1 év 

- megszüntetése 
- ha eredményesen eltelik a feltételes szabadság ideje, akkor a büntetés-végrehajtás befejeződik, 

vannak azonban esetek, amikor meg kell vagy lehet szüntetni a feltételest 
1. kötelező 

- ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett bcs miatt végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélik 

2. mérlegelésen alapul 
- ha az elítéltet egyéb büntetésre (nem végrehajtandó, felfüggesztett, pénzbüntetés, közérdekű 

munka, önálló mellékbüntetés) ítélik vagy 
- ha a pártfogó felügyelet magatartási szabályait megszegi (ebből ugyanis arra lehet következtetni, 

hogy nem tud vagy nem akar visszailleszkedni a társadalomba) 
- összbüntetésbe nem foglalt több szabveszt végrehajtásakor felmerülő feltételes szabadság 

- minden ítélettel kapcsolatban külön döntenek, de a pozitív döntést csak a többi ténylegesen 
végrehajtott szabveszt letöltése után lehet foganatba venni 

- ha párhuzamosan telnek, esetleges megszüntetésükről külön-külön kell dönteni 
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14. A) A JOGÁLLAMI JOGFILOZÓFIA 
FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS AZ ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSBŐL 

 
A) A JOGÁLLAMI JOGFILOZÓFIA 
- a jogállam jogfilozófiai fogalmát több oldalról közelítették már meg, a bj szempontjából a legfontosabb 

a jogállam materiális és formális fogalmának megkülönböztetése 
 
1.A jogállam formális fogalma 
- eszerint minden államhatalmi aktusnak törvényen kell alapulnia, a fogalom központi eleme tehát a 

törvény 
- ez a polgárság harcára vezethető vissza, hisz a monarchia önkénye ellen megfelelő eszköznek a törvény 

mutatkozott, amit a parlament fogadott el, a polgárok képviselői útján 
- a formális fogalom a hatalom megnyilvánulásának külső formájához, a tv-hez kapcsolódik 
- mivel a történelem bebizonyította, hogy a politikai vezetés a parlamenti hatalom megszerzésének 

segítségével diktatórikus elképzeléseit is érvényesíteni tudta - ezért van szükség materiális fogalomra is 
 
2. A jogállam materiális fogalma 
- az igazságosság gondolatával bővül e fogalom, igazságosság alatt elsődlegesen társadalmi 

igazságosságot kell érteni, amely egyesíti a jogállami gondolatot a szociális állam eszméjével 
 
3. A jogállam mai fogalma 
- magában hordja a formális (jogbiztonság) és a materiális (igazságosság) elemet egyaránt 
- a jogállamban az állami hatalom megnyilvánulásai a törvényeken alapulnak és az igazságosság 

gondolatára épülnek, ezek harmóniában állnak egymással 
- ellentétük akkor merül fel, ha totális hatalomra törekvő politika korlátozza vagy kiiktatja a 

hatalommegosztást, ilyenkor a jogbiztonság és az igazságosság konfliktusának feloldásához igénybe 
kell venni az erkölcsöt 

 
4. A törvény és az erkölcs 
- a büntetőtörvény és az erkölcs kapcsolata jogfilozófiai kérdés 
- a kérdés akkor merül fel, ha pozitív jognak való engedelmesség alapvető erkölcsi elvekbe ütközik, pl. 

lövést leadó katona dilemmája a parancsra cselekvésnél 
- a kérdés: létezik-e a jog és az erkölcs közt olyan kapcsolat, amely szerint az erkölcsi szabályba ütköző 

törvény elveszti jogi minőségét 
- a jogi pozitivizmus szerint az írott jog előbbre való a természetjoggal szemben 
- Radbruch szerint állametikai minimum követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy a törvény az 

erkölcs elé kerülhessen 
- ha a tv az erkölccsel nem is lesz ellentétes, attól még többféle politikai, erkölcsi nézet ütközhet a 

büntetőpolitika alakításánál, pl. halálbüntetés 
 
FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁS AZ ÉLETFOGYTIG TARTÓ SZABADSÁGVESZTÉSBŐL 
47/A. § (1) Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a 

feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségét kizárja. 

(2) Ha a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét nem zárja ki, annak legkorábbi 
időpontját legalább húsz évben, ha az életfogytig tartó szabadságvesztést olyan bűncselekmény miatt 
szabta ki, amelynek büntethetősége nem évül el, legalább harminc évben határozza meg. 

47/B. § (1) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett bűncselekmény 
miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt határozott tartamú végrehajtandó 
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szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott 
tartamú szabadságvesztés időtartamáig elhalasztja. 

(2) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélése előtt elkövetett bűncselekmény miatt 
az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes 
szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú szabadságvesztés időtartamáig 
elhalasztja. 

(3) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett bűncselekmény 
miatt az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt határozott tartamú szabadságvesztésre 
ítélik, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott ideig tartó 
szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti időtartamra elhalasztja. 

(4) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett bűncselekmény 
miatt az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott 
tartamú szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, és a feltételes 
szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott tartamú szabadságvesztés tartamáig, de 
legalább öt és legfeljebb húsz év közötti időtartamra elhalasztja. 

(5) Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésből történt feltételes szabadságra bocsátás alatt 
elkövetett bűncselekmény miatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a bíróság a feltételes 
szabadságot megszünteti, és a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a határozott 
tartamú szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz év közötti időtartamra elhalasztja. 

47/C. § (1) A bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltet akkor bocsáthatja feltételes 
szabadságra, ha a szabadságvesztésből az elítélt letöltötte a bíróság által meghatározott időtartamot, és 
alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. 

(2) Nem bocsátható feltételes szabadságra az elítélt, ha ismételten életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítélik. Ha a korábbi életfogytig tartó szabadságvesztést még nem hajtották végre, az ismételten kiszabott 
életfogytig tartó szabadságvesztés nem hajtható végre. 
 
- sajátosságok 

- a határozott ideig tartó szabveszt esetében a tv meghatározza mikor kell kizárni a feltételeset, 
életfogyt esetében a bíróság mérlegelésére van bízva 

- tartama törvényileg meghatározott: 15 év 
- itt nem a végrehajtási fokozattól függ a feltételes szabadság lehetősége (mivel életfogyt esetében ez 

fegyház), itt a bíróság ítéletében határozza meg a legkorábbi időpontot 
- alkalmazás feltétele 

- a bíróság ítéletében meghatározott időtartam letöltése ÉS 
- alaposan feltehető, hogy a büntetés célja a szabadság további elvonása nélkül is elérhető 

- kizárása 
- tv-i kizáró ok: ismételt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés 
- bírói mérlegelésen alapszik 
- ha kizárják, csak egy módon szabadulhat: kegyelemmel (vagy szökéssel) 

- legkorábbi időpontjának meghatározása 
- ha a bíróság nem zárja ki, legkorábban 20 év 
- ha el nem évülő bcs (ld. Btk. 33. § (2) bekezdés, pl. emberiség elleni bűntettek, terrorcselekmény, 

emberölés súlyosabban minősülő esetei) miatt szabta ki a bíróság az életfogytot, akkor legkorábban 
30 év 

- magát a konkrét időpontot a bv. bíró határozza meg 
- legkorábbi időpontjának elhalasztása 

- ld. áttekintő táblázat a következő oldalon 
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47/B. 
§ 

Bcs 
elkövetési 

ideje 

A határozott tartamú 
szabadságvesztésre elítélés 

időpontja 

Jogkövetkezmény az életfogytiglanival 
összefüggésben 

(1) 
bek 

Életfogytra 
ítélés előtt 

Életfogyt végrehajtása alatt 
határozott tartamú végrehajtandó 

szabvesztre ítélés 

Feltételes szabadság legkorábbi 
időpontját a bíróság a határozott 
tartamú szabveszt időtartamáig 
elhalasztja 

(2) 
bek 

Életfogytra 
ítélés előtt 

Feltételes szabadságra bocsátás 
alatt 

határozott tartamú végrehajtandó 
szabvesztre ítélés 

Feltételes szabadságot megszünteti a 
bíróság és a feltételes legkorábbi 
idejét a határozott tartamú szabveszt 
időtartamáig elhalasztja 

(3) 
bek 

Életfogyt 
végrehajtá

sa alatt 

Életfogyt végrehajtása alatt 
határozott tartamú  

(végrehajtandó vagy 
felfüggeszetett) szabvesztre 

ítélés 

Feltételes szabadság legkorábbi 
időpontját a bíróság a határozott 
tartamú szabveszt időtartamáig, de 
legalább 5-20 év közötti időre 
elhalasztja 

(4) 
bek 

Életfogyt 
végrehajtá

sa alatt 

Feltételes szabadságra bocsátás 
alatt 

határozott tartamú  
(végrehajtandó vagy 

felfüggeszetett) szabvesztre 
ítélés 

Feltételes szabadságot megszünteti a 
bíróság és a feltételes legkorábbi 
idejét a határozott tartamú 
szabadságvesztés időtartamáig, de 
legalább 5-20 év közti időre 
elhalasztja 

(5) 
bek 

Feltételes 
szabadság

ra 
bocsátás 

alatt 

Határozott szabvesztre ítélés 

Feltételes szabadságot megszünteti a 
bíróság és a feltételes legkorábbi 
idejét a határozott tartamú szabveszt 
időtartamáig, de legalább 5-20 év 
közti időre elhalasztja 

 
- (2) és (4) nem túl életszerű, mivel az életfogytiglanra ítélése előtt, vagy vh alatt elkövetett bcs-ért az 

elítéltet a feltételes alatt  (ami legalább 20, esetleg 30 év után kezdhető meg) ítélik határozott idejű 
szabadságvesztésre 

- a (3) (4) és (5) bek esetében a felső 20 éves határ meghatározás a generális maximumra figyelemmel 
felesleges, az alsó határ 5 év pedig aránytalanul szigorú 
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15. A) A BÜNTETŐJOG DOGMATIKÁJA 
A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁT KIZÁRÓ OKOK 
 

 
A) A BÜNTETŐJOG DOGMATIKÁJA 
- a bj dogmatikáját vannak, akik joglogikai módszernek nevezik, mások tudományágként azonosítják 
- ez utóbbi nem helyes, mert a bj dogmatikája a bj-nek a büntetőtörvényből kiinduló teoretikus elemző és 

rendszerező feldolgozás eredményeként kialakított fogalmi és intézményrendszere 
- a bj dogmatikája a tételes jogi rendelkezések, a jogelvek alapján, a joglogika módszerével történő 

feldolgozás során, valamint a fogalmak elemzése útján alakul ki 
- a dogmatika tehát azokat a normákat foglalja rendszerbe, amelyek kifejezésre jutnak: 

a) belső tv-ekben 
b) bíróalkotta jogban 
c) nemzetközi jog által elfogadott emberi jogokban 
d) az ENSZ, ET és az EU büntetőjogot érintő ajánlásaiban 
e) a nemzetközi és hazai bírói gyakorlatban kialakult értelmezésben 

- e rendszernek a kiépítését döntően a jogalkalmazói, bírói gyakorlat végzi 
- a tudományos fejtegetések is gyakorolhatnak hatást a jogalkalmazásra és jogértelmezésre, de a 

tudomány eltérhet a joglogikai módszeralkalmazásától, ezért a bj tudománya nem azonos a bj 
dogmatikájával 

- a dogmatika rendszere a jogalkotót is köti, mert a tv-eket úgy kell megfogalmazni, hogy azok ne 
legyenek bizonytalanok. A tv-alkotás kisebb következetlenségeit ki lehet küszöbölni rendszertani 
értelmezéssel, ha azonban alapvető dogmatikai hibában szenved, akkor azt az AB helyezi hatályon 
kívül (pl. az 1993. évi XC tv-t) 

- összefoglalva tehát a bj-i dogmatikát a jogértelmezés alakítja, amelyre hatást gyakorolhat a bj 
tudománya is, de az itt kifejtetteket a jogalkotás vagy jogalkalmazás gyakorlatának kell szentesíteni 

 
A BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁT KIZÁRÓ OKOK 
A büntetés végrehajtását kizáró okok 

66. § A büntetés végrehajtását kizárja 
a) az elítélt halála, 
b) az elévülés, 
c) a kegyelem, 
d) a törvényben meghatározott egyéb ok. 

 
- a büntetés végrehajtását kizáró okok a büntető ítélet jogerőre emelkedése után bekövetkezett akadályok, 

amelyek az ítéletben írt büntetés végrehajtását kizárják 
 
1. Az elítélt halála 
- kizárja a büntetés egészének, vagy végre nem hajtott részének a foganatosítását 
- mivel a vagyonelkobzás a határozat jogerőre emelkedésével végrehajtottnak tekinthető, foganatosítása 

történhet az elítélt halála után is 
 
2. A büntetés elévülése 

67. § (1) A főbüntetés elévül: 
a) tizenöt évi szabadságvesztés, valamint ennél súlyosabb büntetés esetén húsz év, 
b) tízévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés esetén tizenöt év, 
c) ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés esetén tíz év, 
d) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén öt év, 
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e) közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén három év elteltével. 
(2) A kiutasítás végrehajthatósága elévül: 
a) ötévi vagy ezt meghaladó tartam esetén tíz év, 
b) öt évet el nem érő tartam esetén öt év 

elteltével. 
(3) A pénzmellékbüntetés három év elteltével évül el. 
(4) Nem évül el az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME számú 

rendelettel módosított és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME számú rendelet 11. és 13. §-ában 
meghatározott háborús bűntettek miatt kiszabott tizenöt évi szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb 
büntetés, valamint az emberiség elleni egyéb bűncselekmény (XI. fejezet) miatt kiszabott büntetés. 

68. § (1) A főbüntetés elévülésének határideje a büntetést kiszabó határozat jogerőre emelkedésének 
napján, ha pedig a büntetés végrehajtását felfüggesztik, a próbaidő leteltének napján kezdődik. Ha az 
elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt megszökik, az elévülés határideje a szökés napjával ismét 
elkezdődik. 

(2) A kiutasítás elévülésének határideje, ha főbüntetés mellett alkalmazzák, a főbüntetés végrehajtása 
befejezésének, illetőleg a végrehajthatósága megszűnésének napján, egyéb esetben a határozat jogerőre 
emelkedésének napján kezdődik. 

(3) A pénzmellékbüntetés elévülésének határideje a főbüntetés végrehajtása befejezésének, illetőleg 
végrehajthatósága megszűnésének napján, ha pedig a szabadságvesztés végrehajtását felfüggesztik, a 
próbaidő leteltének napján kezdődik. 

(4) Az elévülést félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés végrehajtása végett tett intézkedés. A 
félbeszakítás napjával az elévülés határideje ismét elkezdődik. 

(5) A pénzmellékbüntetés alkalmazása esetén akár a főbüntetés, akár a mellékbüntetés végrehajtása 
iránt tett intézkedés mindkét büntetés elévülését félbeszakítja. 
 
- a büntetés végrehajtásának elévülése az időmúlás hatását értékeli 
- a tv a főbüntetés, a kiutasítás és a pénzmellékbüntetés elévüléséről rendelkezik (tehát a többi 

mellékbüntetés vh-a nem évül el) 
- az elévülésre megállapított idő a kiszabott büntetés neme és mértéke szerint változik (minél súlyosabb a 

kiszabott büntetés, annál hosszabb az elévülés) 
- a főbüntetés elévülése a jogerő napján kezdődik. Ha a kiutasítást mellékbüntetésként alkalmazták, a 

főbüntetés elévülésének a sorsát osztja. Ha az elítélt megszökik, a szökés napján újrakezdődik az 
elévülés 

- a pénzmellékbüntetés elévülése a főbüntetés elévülése előtt nem következhet be. A fő-, vagy 
mellékbüntetés végrehajtására tett intézkedés mindkét büntetés elévülését félbeszakítja 

 
3. A kegyelem 
- vonatkozhat a büntetés vagy intézkedés elengedésére vagy mérséklésére 
- a mérséklés a tartam csökkentése mellett a szabveszt végrehajtása próbaidőre történő felfüggesztését is 

jelenti 
- kiterjedhet a vagyonelkobzásra is 
- formája: 

a) egyéni kegyelem: az im ellenjegyzésével a ke gyakorolja 
b) közkegyelem: erről a rendelkezésről az Ogy tv-t alkot 

 
4. A törvényben meghatározott egyéb ok 
- a büntetés végrehajtásának kizárása életfogytig tartó szabadságvesztés esetén: életfogytig tartó 
szabadságvesztés esetén a határozott ideig tartó szabadságvesztés és a közérdekű munka nem hajtható 
végre. (69. §) 
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- a próbaidő eredményes eltelte (89. §) 
- a Bv.tvr. is meghatároz ilyeneket, pl. kóros elmeállapotúvá vált elítélttel szemben nem alkalmaznak 

szabveszt-et vagy közérdekű munkát 
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16. A) A BÜNTETŐJOG FOGALMA ÉS ELMÉLETEI 
 
A) A BÜNTETŐJOG FOGALMA ÉS ELMÉLETEI 
1. A büntetőjog fogalma:   a büntetőjog a dogmatika által rendszerbe foglalt azon normák összessége, 
amelyek a büntetőjogi szankció alkalmazásának feltételeit rögzítik 
1.1. A normák összessége 

- a belső büntetőjogi normákat a büntetőjogszabályok és azok értelmezésére vonatkozó gyakorlat 
tartalmazza 

- a nemzetközi jog szerepe 
- a belső büntetőjog kereteit egyrészről bővíti új felelősségi formákkal 
- a belső büntetőjog kereteit másrészről szűkíti, mivel a belső normákat az emberi jogokra vonatkozó 

egyezményekkel és a nemzetközi bírósági ítéletekkel összhangban kell értelmezni 
1.2. Dogmatikai rendszerbefoglalás 

- a büntetőjog a normákat egységes fogalomrendszerbe foglalja 
- ez biztosítja a kiszámíthatóságot, ellentmondásmentességet és előreláthatóságot, ami a jogbiztonság 

követelményeit elégíti ki 
- a dogmatikai rendszer sérelme a jogbiztonság sérelmét jelenti 

1.3. Szankció alkalmazása 
- a büntetőjogi felelősségre vonást általában szankció alkalmazása követi 
- a szankció alkalmazását pedig rendszerint büntetőjogi felelősségre vonás előzi meg (nem mindig, lásd 

egyes intézkedéseket, pl. elkobzás, kényszergyógyítás) 
- a szankcióknak két fajtája van:   § büntetés    § intézkedés 
- ebben a körben a legújabb fejlemény a büntetőjogi felelősség kiterjesztése a jogi személyekre 

2. A büntetőjog elméletei 
2.1. A klasszikus irányzat (tett-büntetőjogi elmélet) 

- nem az elkövetőt, hanem az elkövetett cselekményt helyezi vizsgálódása középpontjába 
- a büntetés célja az arányos (proporcionális) megtorlás 

2.2. A pozitivista irányzat 
- a bűncselekményt nem jogi, hanem pszichológiai és szociológiai jelenségként kezeli 
- a büntetés célja a társadalom védelme és az elkövető nevelése 
- a határozatlan tartamú biztonsági intézkedések fontosságát hirdeti 

2.3. Közvetítő irányzatok 
- általános jellemzők 

- a XIX-XX. sz. fordulóján jelennek meg 
- céljuk a két fenti irányzat szélsőségeinek elvetésével a helyes gondolatok megtartása 
- a klasszikus iskola bűncselekménytani fogalmait tartja meg 
- a pozitivista iskola pszichológiai és szociológiai szemléletét veszi át 

- új társadalomvédelem 
- a XX. század második felében jelenik meg 
- a büntetőjog alapvető célja a társadalom védelme 
- az elkövetőkkel kapcsolatban a reszocializációt tűzi ki célul 

- treatment-ideológia 
- a büntetés célja az egyéni kezelés 

- viktimológiai szemlélet 
- a bűncselekmény áldozatát állítja középpontba (ki gondolta volna a névből… ) 
- fő eszközei a mediáció és a kompenzáció 

 
A VAGYONELKOBZÁS 

77/B. § (1) Vagyonelkobzást kell elrendelni arra 
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a) a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése 
során vagy azzal összefüggésben szerzett, 

b) a vagyonra, amelyet az elkövető bűnszervezetben való részvétele ideje alatt szerzett, 
c) a vagyonra, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy 

azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett, 
d) a vagyonra, amelyet a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 

feltételek biztosítása végett szolgáltattak vagy arra szántak. 
(2) A vagyonelkobzást el kell rendelni arra a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény 

elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra is, amellyel más gazdagodott. Ha 
gazdálkodó szervezet gazdagodott ilyen vagyonnal, a vagyonelkobzást vele szemben kell elrendelni. 

(3) Ha az elkövető, vagy a (2) bekezdés szerint gazdagodott személy meghalt, illetőleg a gazdálkodó 
szervezet átalakult, a vagyonelkobzást a jogutóddal szemben kell elrendelni arra az (1) bekezdés 
szerinti vagyonra, amelyre a jogutódlás történt. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében, az ellenkező bizonyításáig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak 
kell tekinteni a bűnszervezetben való részvétel ideje alatt szerzett valamennyi vagyont. 

(5) Vagyonelkobzás nem rendelhető el 
a) arra a vagyonra, amely a büntetőeljárás során érvényesített polgári jogi igény fedezetéül szolgál, 
b) arra a vagyonra, amelyet jóhiszeműen, ellenérték fejében szereztek, 
c) az (1) bekezdés b) pontja esetében, ha a vagyon törvényes eredete bizonyított. 

77/C. § (1) A vagyonelkobzást pénzösszegben kifejezve kell elrendelni, 
a) ha a vagyon már nem lelhető fel, 
b) ha a 77/B. § alapján vagyonelkobzás alá eső vagyon az egyéb vagyontól nem különíthető el, vagy 

az elkülönítése aránytalan nehézséget okozna, 
c) a 77/B. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben. 

(2) A vagyonelkobzást akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot vagy a 
cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntethető. 

(3) Az elkobzott vagyon törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll. 
(4) A 77/B. § és a 77/C. § alkalmazásában vagyonon annak hasznát, a vagyoni értékű jogot, követelést, 

továbbá bármely pénzben kifejezhető értékkel bíró előnyt is érteni kell. 
1. A vagyon fogalma a Btk. alkalmazásában 

- mindaz, amit a polgári jog a vagyon fogalmán ért 
- a vagyon hasznai, a vagyoni értékű jogok és követelések, ill. a pénzben kifejezhető értékkel bíró előny 

is ide tartozik 
- alkalmazásakor nem azt kell vizsgálni, hogy a vagyonelkobzás mennyiben érinti az elkövető 

életvitelét, hanem azt, hogy a kérdéses vagyon milyen összefüggésben áll az elkövetett 
bűncselekménnyel 

- a vagyon elleni bűncselekményekkel megszerzett anyagi előnyre a polgári jog szabályai szerint nem 
lehet tulajdont szerezni, ezért ez a vagyon nem elkobozható 

2. A vagyonelkobzás köre 
- el kell rendelni arra 

- a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése 
során vagy azzal összefüggésben szerzett 

- a vagyonra, amelyet az elkövető bűnszervezetben való részvétele ideje alatt szerzett 
- a vagyonra, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy 

azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett 
- a vagyonra, amelyet a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő 

feltételek biztosítása végett szolgáltattak vagy arra szántak 
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- a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal 
összefüggésben szerzett vagyonra is, amellyel más gazdagodott; ha gazdálkodó szervezet 
gazdagodott ilyen vagyonnal, a vagyonelkobzást vele szemben kell elrendelni 

- akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot vagy a cselekmény 
társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntethető 

- nem rendelhető el 
- arra a vagyonra, amely a büntetőeljárás során érvényesített polgári jogi igény fedezetéül szolgál, 
- arra a vagyonra, amelyet jóhiszeműen, ellenérték fejében szereztek, 
- az (1) bekezdés b) pontja esetében, ha a vagyon törvényes eredete bizonyított. 

3. Bizonyítási teher a bűnszervezetben való részvétel idején szerzett vagyon esetén 
- ellenkező bizonyításig a vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni a bűnszervezetben való 

részvétel ideje alatt szerzett valamennyi vagyont 
- ebből következően ha az ilyen vagyon eredete kétséges, egyértelműen nem bizonyított, hogy a 

vagyont nem a bűnszervezetben részvétel ideje alatt törvényes úton szerezték, a vagyonelkobzást el 
kell rendelni 

- a bizonyítási főszabály megfordul, a vádnak csak azt kell bizonyítania, hogy a kérdéses vagyont a 
bűnszervezetben részvétel ideje alatt szerezték 

 
4. A vagyonelkobzás kifejezése pénzösszegben 

- ha a vagyon már nem lelhető fel 
- ha a vagyonelkobzás alá eső vagyon az egyéb vagyontól nem különíthető el, vagy az elkülönítése 

aránytalan nehézséget okozna, 
- a bűnszervezetben részvétel ideje alatt szerzett vagyonra, ha annak törvényes eredete bizonyított 

5. Kapcsolódó szankciók: bármely főbüntetéshez, mellékbüntetéshez és intézkedéshez kapcsolódhat 
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17. A) FORMÁLIS ÉS MATERIÁLIS JOGELLENESSÉG 
TETTESSÉG ÉS TÁRSTETTESSÉG 
 

A) FORMÁLIS ÉS MATERIÁLIS JOGELLENESSÉG 
 
1. Formális jogellenesség 
- a nullum crimen sine lege elve a felelősségtanban a formális jogellenesség fogalmaként jelenik meg 
- csak az olyan cselekmény elkövetése vonhat maga után bj-i felelősséget, amelyet a tv az elkövetése 

előtt bcs-nek nyilvánított 
- a formális jogellenesség a jogbiztonságot szolgálja, vonatkozik rá a visszaható hatály tilalma és a 

határozott tv-alkotás követelménye 
- a kontinentális jogokban ez az elv évszázadok óta érvényesül, az angolszász jogterületen a XX. sz-tól 

használják a tv-t az újabb cselekmények bcs-nyé nyilvánítására, a hagyományos bcs-ek továbbra ia a 
common law alapján büntetendők 

- a nemzetközi jogban a szokásjog és a nj általános elvei is jogforrásként jelennek meg 
- a formális jogellenesség olyan absztrakció, amelyet a felelősségtanban a tényállásszerűség fogalma 

részletez 
- a formális jogellenesség fogalma nem ad választ a jogalkotás miértjére és nem alkalmas az 

igazságosság megvalósítására, ez utóbbi követelmény teljesítésére a bj a materiális jogellenesség 
fogalmát használja 

 
2. A materiális jogellenesség 
- ami a jogfilozófiában az objektív igazságosság absztrakt fogalma, az a bj számára az arányos és 

hatékony jogvédelmet jelenti 
- a szükségességi teszt követelménye, hogy a bj úgy teljesítse a jogi tárgyak védelmét, hogy a bj-i 

szankció arányban álljon az érdekek sérelmével 
- a materiális jogellenesség fogalmának 2 funkciója: 

- a bj felelősségre vonáshoz elengedhetetlen, hogy csak azokat a cselekményeket tartsa bcs-nek, 
amelyek valamilyen jogtárgyat sértenek vagy veszélyeztetnek 

- erre a fogalomra építi a bírói gyakorlat azokat a normákat, amelyek a tv-ben felsorolt kizáró 
körülmények mellett a formális jogellenes cselekmény miatti felelősségre vonást kizárhatják (pl. 
sértetti beleegyezés) 

- a materiális jogellenesség fogalom utal arra, hogy a formálisan jogellenes cselekmény: 
a) jogi tárgyat sért vagy veszélyeztet és 
b) nem valósul meg felelősséget kizáró körülmény 
- az a) pont a felelősségre vonás pozitív feltételét, a b) pont pedig a negatív feltételét jelenti 
 

TETTESSÉG ÉS TÁRSTETTESSÉG 
 
1. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 
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- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 

- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei: 
a) bűnszövetség (137. § 7. pont) 
b) bűnszervezet (137. § 8. pont) 
c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 
 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- közvetett 
- közvetlen 

társtettes felbujtó bűnsegéd 
- fizikai 
- pszichikai 

 
2. Tettesség 
- a tettesség fogalmát a tv két értelemben használja: egyrészt szűkebb értelemben, másrészt összefoglalva 

a társtettességgel (emellett a tudomány megkülönböztet egy harmadikat is, a közvetett tettest) 
- a tettesség fogalmának eleme, hogy a tv-i tényállási elemet valósítson meg 
 

Önálló (közvetlen) tettesség 
- maga valósítja meg a cselekményt, ennek során felhasználhat bármilyen eszközt, tárgyat, az állattal 

végrehajtott károkozás, sérülésokozás is önálló tettesi kategória 
- nem szükséges, hogy az összes Különös részi tényállás elemét megvalósítsa 
- gondatlan bűncselekmény valamennyi elkövetője önálló tettes 
 
Társtettesség 
- feltétele 

a) tárgyi oldal (objektív): legalább két tettes valósítsa meg ugyanazt a tv-i tényállást részben vagy 
egészben 

b) alanyi oldal (szubjektív elem): szándékegység 
- nem egyszerűen együttbűnözést jelent, a szándéknak ki kell terjednie az elkövetett bcs tényállási 

elemeire és azt is át kell fognia, hogy a bcs-t közösen valósítják meg 
 
Közvetett tettesség 
- lényege: a bcs elkövetője egy másik embert használ fel a bcs tárgyi elemeinek megvalósítására 
- a közvetett tettesség eseti: 

a) vétőképtelen, azaz 14 éven aluli személy felhasználása 
- a 14 éven aluli nem lehet bcs alanya, tehát ez azért nem lehet felbujtás, mert annak eleme a 

járulékosság, azaz a tettesi alapcselekmény 
b) beszámítási képességgel nem rendelkező személy felhasználása 
c) kényszer hatása alatt álló személy felhasználása 
d) fenyegetés hatása alatt álló személy felhasználása 
e) tévedésben lévő személy felhasználása 

- hasonlít a felbujtáshoz, a különbség az, hogy a felbujtás csak tettesi alapcselekményhez 
kapcsolódhat, a közvetett tettesség bizonyos formáiban a tettesi alapcselekmény hiányzik. 
Elhatárolás: 

- alanyok szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: a), b), e) 
- módszer szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: c), d) 

- közvetett tettességnél hiányzik a tettesség objektív feltétele 
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- annyiban többes bűnelkövetési forma, hogy legalább 2 személy vesz részt a bcs megvalósításában, 
azonban a bcs objektív és szubjektív elemei olyan mértékben megoszlanak a két személy közt, hogy 
kizárt a társtettesség 

 
3. Részesség 
- feltételei: 

a) a tettesi alapcselekmény szándékos legyen (és a felbujtás, illetve bűnsegély is szándékos) 
b) a tettesnek legalább a kísérlet szakába kell eljutnia 

- járulékos jellegű közreműködés a bcs-ben, tettesi alapcselekményt feltételez (azzal okozati 
összefüggésben kell lennie) 

- de nem feltétele a járulékosságnak, hogy a tettest megbüntessék (DE büntetőjogilag felelősségre 
vonhatónak kell lennie) 

- ha a tv-alkotó a bűnsegédi tevékenységet bcs-nyé nyilvánítja, akkor az tettesi tevékenységként kerül 
értékelésre (pl. hamis tanúzásra felhívás önálló befejezett bcs) 

- további jellemzője a részességnek, hogy a bcs befejezéséig tarthat, a magyar bj nem ismeri az utólagos 
részességet, azaz az utólagos segítségnyújtás kategóriáját (DE erről van külön tényállás: a bűnpártolás!) 

- a részesek a mennyiségi és minőségi túllépésért nem felelnek 
- szankcionálás: ugyanazok a büntetési tételek irányadók, mint a tettesekre (kivétel: kétszeres enyhítés 

bűnsegély esetében) 
 

Felbujtás 
- a felbujtó a bcs elkövetésének döntő motívumát alakítja ki, az lesz felbujtó, aki olyan mértékben hat 

a tettesre, hogy ez a hatás az elkövetés döntő motívumaként értékelhető 
- a ráhatás történhet ígérgetéssel, rábeszéléssel és fenyegetéssel egyaránt. Utóbbi nem lehet olyan 

mértékű, hogy a bj-i felelősséget kizárja [26.§ (1)] 
- általában meghatározott személyhez szól, minden esetben meghatározott bcs-re vonatkozik. Lehet 

több személyt is felbujtani, a rendbeliség nem ezek számától, hanem az elkövetett bcs-ek számától 
függ 

- az excessus mandati elve alapján a felbujtó nem felel azért, amire nem bujtotta fel az elkövetőt 
 
Bűnsegély 
- az elkövető részére a bcs végrehajtásához történő szándékos segítségnyújtás (ami lehet fizikai vagy 

pszichikai) 
- akkor szándékos, ha tudja, hogy a tettes milyen szándékos bcs-t követ el vagy akar elkövetni, és 

magatartásával elősegíti azt (tehát ha vki objektíve segítséget nyújt, de azt gondatlanul teszi, nem 
bűnsegéd) 
 
(1) fizikai bűnsegély 
- pl. eszköz készítése, átadása, helyszínen figyelő tevékenység 
- általában aktív tevékenység, de lehet mulasztással is elkövetni 
- elhatárolás a társtettességtől: ha az az objektív elem, amit megvalósít a résztvevő, benne van a tv-i 

tényállásban, akkor társtettes, ha nincs, akkor bűnsegéd. Pl. az egyik azért töri fel az ajtót, hogy a 
másik lopni tudjon, az társtettesség, mert a dolog elleni erőszak tényállási eleme a lopásnak. Ha 
ugyanez az ajtófeltörés a bent lévő személy megölése céljából történik, az bűnsegédi 
tevékenység, mert az emberölésnek nincs dolog elleni erőszakkal elkövetett formája 

 
(2) pszichikai bűnsegély 
- pl. jelenlét a bcs-nél 
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- szándékerősítő magatartást jelent, megtörténhet a bcs megkezdése előtt, vagy a végrehajtása 
közben 

- elhatárolás a felbujtástól: itt a már kialakult tettesi szándékot erősíti, nem ő alakítja ki a döntő 
motívumot 
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18. A) FELRÓHATÓSÁG 
A KÓROS ELMEÁLLAPOT ÉS AZ ITTAS ÁLLAPOT 
 

A) FELRÓHATÓSÁG 
- a felróhatóság az a dogmatikai fogalom, amely a felelősségre vonás szubjektív feltételeinek 

büntetőpolitikai indokait magyarázza 
 
1. Életkor 
- a Btk. a büntethetőséget kizáró körülmények között, tehát negatív feltételként írja le azt a bj-i 

koncepciót, amely szerint bj-i felelősség a 14. életév betöltését követő napon kezdődik 
- tehát törvényi megdönthetelen vélelem áll fenn arra vonatkozóan, hogy a vétőképesség alsó határa a 14. 

év 
 
2. Beszámítási képesség 
- szintén a büntethetőséget kizáró okok között található 
- a tv a beszámítási képességet nem, csak annak hiányát határozza meg 
- a beszámítási képesség hiánya sem zárja ki minden esetben a bj-i szankció alkalmazását (pl. 

kényszergyógykezelés) 
 
3. Bűnösség 
- a tv-i tényállás szubjektív oldalának legfontosabb eleme a természetes személy bűnössége 
- az angolszász jogok évszázadok óta ismerik a jogi személy büntetőjogi felelősségét 
- még nem hatályos, de már Mo-n is van tv a jogi személyek felelősségéről, ez a 2001. évi CIV. törvény 

a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
 
4. Elvárhatóság 
- az elvárhatóságot a tv pozitív és negatív feltételként egyaránt meghatározhatja 

- a segítségnyújtás elmulasztásában a „tőle elvárható” fordulat pozitív tényállási elem 
- a hozzátartozói viszony bizonyos bcs-eknél viszont negatív elemként büntethetőséget kizáró 

körülmény 
 
A KÓROS ELMEÁLLAPOT ÉS AZ ITTAS ÁLAPOT 
- a bűnösséget kizáró okok egyik csoportja a beszámítási képességet kizáró okok, ezek a kóros 

elmeállapot (biológiai ok miatt), a kényszer és fenyegetés (külső okok miatt) 
- a Btk. közéjük ékelve szabályozza az önhibából eredő ittas vagy bódult állapotban elkövetett bcs-t és 

kizárja ezáltal azt, hogy az ilyen állapot kóros elmeállapotként az elkövető javára legyen írható 
 
1. A kóros elmeállapot 

24. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában - így különösen 
elmebetegségben, gyengeelméjűségben, szellemi leépülésben, tudatzavarban vagy személyiségzavarban 
- követi el, amely képtelenné teszi a cselekmény következményeinek felismerésére vagy arra, hogy e 
felismerésnek megfelelően cselekedjék. 

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a 
cselekmény következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően 
cselekedjék. 
 
- az (1) bek a beszámítási képességet kizáró, a (2) bek pedig az azt korlátozó kóros elmeállapotról 

rendelkezik 
- a kóros elmeállapot kategóriái orvosi fogalmak 
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a) az elmebetegség (pl. skizofrénia, mániás-depressziós elmezavar) 
b) gyengeelméjűség (pl. debilitás) 
c) szellemi leépülés (pl. aggkori agyérelmeszesedés) 
d) tudatzavar (pl.  
e)személyiségzavar (=pszichopátia, önmagában nem betegség) 

- a beszámítási képesség pszichológiai ismérvei: 
a) felismerési és 
b) akarati képesség 
- a kóros elmeállapot csak akkor zárja ki az elkövető felelősségét, ha képtelenné teszi az elkövetőt a 

cselekmény következményeinek felismerésére, ami a szándék tudati oldalát, tehát a felismerési 
képességet érinti 

- a tudati és akarati oldal hiányát a bíróságnak kell vizsgálni 
- abban a kérdésben, hogy az adott állapot elmebetegség-e, az orvos szakértő véleménye az irányadó 

- problémás a rövidzárlati cselekmény megítélése, hisz előtte és utána is normálisan viselkedik 
- a nem beszámítható elkövető cselekménye nem bcs, de vele szemben a tv-ben meghatározott feltételek 

megléte esetén intézkedésnek (nevezetesen kényszergyógykezelésnek és elkobzásnak) lehet helye 
 
2. Az ittas állapot 

25. § A 24. § rendelkezései nem alkalmazhatók arra, aki a cselekményt önhibájából eredő ittas vagy 
bódult állapotban követi el. 
 
- az ittas vagy bódult állapot a tudatzavarnak egy speciális formája és erre külön szabályokat tartalmaz a 

tv 
- az ittas állapot pszichológiailag tudatzavar, amelyben az elmeműködés korlátozott vagy kizárt, ez 

alapján a beszámíthatatlanságig részeg elkövető felmenthető lenne 
- ezt a megoldást büntetőpolitikai szempontok keresztezik 
- önhiba 

- a kizáró körülmény kizárásának is vannak feltételei, az első feltétel az önhiba, ez teremti meg a 
hiányzó szubjektív oldalt 

- amikor a bcs tárgyi oldalát megvalósítja az elkövető, akkor ugyan a szubjektív oldal hiányzik, de 
amikor az ivást elkezdte, akkor tisztában volt az ital hatásával, létezett tehát egy közvetett tudat 

- nem számít önhibának, ha megtévesztik az ital minőségével kapcsolatban 
- szokványos ittas állapot 

- a felismerési és akarati képességet csak korlátozza, de nem zárja ki 
- kábítószer és kábító hatású anyag 

- a szokványos ittassághoz hasonló állapotot idéz elő, tehát nem zárja ki, és nem is korlátozza a bj-i 
felelősséget 

- kóros részegség 
- a kóros (patológiás) részeg állapot orvosi kategória, azt jelenti, hogy alkoholfogyasztás 

következtében a normálistól eltérő hatás jelentkezik (pl. egy pohár bortól öntudatlan állapotba kerül) 
- ezt ugyanúgy kell kezelni mint a kóros elmeállapotot 
- speciális az abortív patológiás részegség, ilyenkor a beszámíthatóság csak korlátozott, jelentősége 

ugyanolyan, mint az általános tudatzavarnak (lehetőség van korlátlan enyhítésre) 
 
- III. számú Büntető Elvi Döntés az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való 
felelősségről:  

- ha a cselekményt önhibából eredő és a Btk. 24. §-a (1) bekezdése szerinti tudatzavart okozó ittas 
vagy bódult állapotban követik el - s ez a Btk. 25. §-a értelmében az elkövető javára figyelembe nem 
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vehető -, a cselekmény annak tárgyi oldalához képest minősülhet szándékos vagy gondatlanságból 
elkövetett bűncselekményként. 
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19. A) OBJEKTÍV TÉNYÁLLÁSI ELEMEK ÁLTALÁBAN ÉS AZ ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS 
A SÚLYOSÍTÓ ÉS ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK 
 

A) OBJEKTÍV TÉNYÁLLÁSI ELEMEK ÁLTALÁBAN ÉS AZ ELKÖVETÉSI MAGATARTÁS 
 
1. Tényállásszerűség (diszpozíciószerűség) 
- a tv-i tényállások a büntető kódexben rögzített befejezett tettesi cselekményt határozzák meg 
- a tényállás kifejezés több értelemben használatos: 

a) konkrét (történeti) tényállás: a cselekmény releváns körülményeinek leírása 
b) törvényi tényállás: egy-egy bcs-típus befejezett tettesi alakzatát meghatározó tv-i ismérvek 

összessége 
c) általános tv-i tényállás: tudományos absztrahálás útján kialakított, több tényállás azonosságaiból 

álló tényállás 
- tényállás feladatai: 

a) garanciális, kriminálpolitikai jelentősége: nullum crimen / nulla poena sine lege 
b) rendszerbeli szempontból: a cselekmény és a jogellenesség összekapcsolása 
c) dogmatikai feladat: objektív ismeretek körülírása, aminek nem tudása a szándékosságot kizárja 

- tényállás és jogi tárgy viszonya 
- a tényállástan kiindulópontja és vezérgondolata a jogi tárgy 
- a jogi tárgy az a társadalmi érték, érdek, amelyet a bj védelemben részesít, amely ellen irányuló 

támadásokat bűncselekménnyé nyilvánít 
- részletesen ld. 2. tétel 

- tényállási elemek köre és csoportosításuk 
- a jogi tárgy, ha a tényállást meghatározó kategória is, nem része a tényállásnak, tehát nem tényállási 

elem 
 

Tényállási elemek köre: 
Objektív tényállási elemek 

(tárgyi oldal) 
Tettességhez szükséges 

ismérvek 
Szubjektív tényállási elemek 

(alanyi oldal) 

elkövetési tárgy közönséges bcs 
(delictum commune) 

szándékosság 
(dolus directus,dolus 

eventualis) 

elkövetési magatartás különös bcs 
(delictum proprium) 

gondatlanság 
(luxuria, negligentia) 

szituációs elemek 
(hely, idő, mód, eszköz, 

stb.) 
vegyes bűnösség 

eredmény motívum 
okozati összefüggés 

szükségképpeni többes 
közreműködés 

(concursus necessarius) 
célzat 

 
 (1) szükségképpeni - gyakori - esetleges tényállási elemek 

a) szükségképpeni: elkövetési magatartás, szándék/gondatlanság 
b) gyakori: pl. eredmény 
c) esetleges: pl. elkövetési hely, idő, motívum, célzat 

(2) leíró jellegű - bírói mérlegelést igénylő - normatív tényállási elemek 
a) leíró: csupán felismerést tételez, pl. megrontásnál a passzív alany 14. évét be nem töltött személy 
b) bírói mérlegelést igényel: pl. mi a súlyos kötelességszegés, vagy mi a súlyos érdeksérelem 
c) normatív: jogi fogalmak közé tartozik, pl. hamis vád esetében a vád 

(3) pozitív és negatív tényállási elemek 
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- negatív: büntethetőséget kizáró ok, pl. a jogos védelem nem csak nem bcs, de nem is 
tényállásszerű, mert hiányzik a társadalomra veszélyesség 

 
2. Objektív tényállási elemekről általában 
- az objektív tényállási elemek alapján a bj.i dogmatika megkülönbözteti a formális (alaki) és materiális 

(eredmény) bűncselekményeket 
- előbbi a tettes tevékenységét írja le, utóbbi annak valamilyen következményét is tényállásba foglalja 

- az eredmény-bűncselekményen belül külön kategória a nyitott törvényi tényállás 
- itt az elkövetési magatartást nem, csak az eredményt írja le a törvény 
- ezzel azonban utal a cselekményre is, pl. emberölésnél a megöl az ölési tevékenység, nem 

egyszerűen halál okozása 
- ilyenkor a jogalkalmazónak kell megállapítani a konkrét elkövetési magatartást 

- a bűncselekményeket általában tevékenységgel valósítják meg, mert a bj rendszerint magatartásokat tilt 
(tilalmi norma áll a háttérben, pl. ne ölj, ne lopj) 

- kivételesen azonban találkozunk mulasztásos bcs-ekkel, ahol a tv bizonyos kötelesség nemtevését 
pönalizálja 

- szintén speciális szabályok vonatkoznak a tartós vagy állapot-bűncselekményekre 
- a tényállás felépítése szempontjából megkülönböztetjük az alap- és minősített esetet, kivételesen a 

vegyes bűnösségű cselekményeknél van jelentősége, hogy az objektív elemek az alap vagy a minősített 
esetben szerepelnek-e 

- az objektív tényállási elemek jelentősek az alanyi oldal, a stádiumok és az elkövetők elhatárolása 
szempontjából 

- az objektív tényállási elemekre a tudatnak valamilyen formában ki kell terjednie 
- stádium: akkor befejezett a bcs, ha minden objektív tényállási elem megvalósult 
- tettesség és részesség elhatárolása is az obj elemeken nyugszik 

 
3. Elkövetési magatartás 
- minden bcs-nek van elkövetési magatartása, a bcs fogalmának genus proximuma a cselekmény 
- cselekmény a bj-ben az akaratlagos és hatóképes emberi magatartás (kizárt tehát pl. a hipnózis alatt 

végzett, vagy a reflexmozgás, de cselekménynek minősül a begyakorolt automatizmus, pl. 
autóvezetésnél) 

- két alapformája van: a tevés (aktív magatartás) és a mulasztás (passzív magatartás). Közös 
a) objektív közös ismérv, hogy mindkettővel tud hatni az ember a környezetére 
b) szubjektíve közös ismérv, hogy mindkettő akarati viszonyt feltételez, amelynek hiányában a bcs 

nem valósul meg 
- a bűncselekményeket az elkövetési magatartásuk szerint az alábbi csoportokba lehet osztani: 

a) csak tevéssel követhetők el, pl. erőszakos közösülés 
b) csak mulasztással, pl. segítségnyújtás elmulasztása 
c) akár tevéssel, akár mulasztással, ennek is van azonban 3 csoportja: 

- a tényállás külön-külön tartalmazza mind a tevési, mind a mulasztásos változatot, pl. 
magánlaksértés lehet bemenetellel, vagy bentmaradással 

- keretdiszpozíciók, amelyek megjelölik a kötelességek körét, amely megszegése az elkövetési 
magatartás, pl. kiskorú veszélyeztetése, hűtlen kezelés 

- a tényállás az eredményre helyezi a hangsúlyt, ezek általában nyitott tv-i tényállások, pl. 
emberölés, testi sértés, rongálás 

- vannak bcs-ek, ahol több elkövetési magatartás is szerepel, ezek kapcsolata lehet vagylagos (pl. hivatali 
visszaélés), és lehet konjuktív (pl. erőszakos közösülésnél a kényszerítés, ez cél-eszköz viszony) 

- a mulasztás nem egyszerűen nemtevés, vizsgálni kell, hogy honnan származik a kötelesség, aminek a 
teljesítését az elkövető elmulasztotta. A kötelesség forrása lehet: 
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a) büntetőjog (pl. segítségnyújtás elmulasztása 
b) más jogágak (családi jog, polgári jog, munkajog 
c) saját korábbi tevékenység (szívességi felügyelet elvállalása) 
- vannak olyan bcs-ek, ahol tényállási elem a kötelességszegés (ez lehet foglalkozási szabály, 

KRESZ, jogszabály) 
- kötelességkollízió mentesít, pl. orvos kötelessége lenne a baleset minden sérültjét ellátni 

- a mulasztás nem abszolút semmi, hanem a cselekvési lehetőség és képesség ellenére valaminek a 
nemtevése 
- vizsgálni kell, hogy az adott ember az ismereteit, tapasztalatait, fizikai és pszichikai állapotát 

figyelembe véve az adott helyzetben képes volt-e megfelelő tevékenységet kifejteni 
- a mulasztásos deliktumok két csoportja: 

a) tiszta mulasztásos: a mulasztás egymagában, eredmény nélkül büntetendő 
b) vegyes mulasztásos: a bcs megvalósulásához a mulasztáson túl szükséges az eredmény 

bekövetkezése is 
- a mulasztás kezdete az az időpont, amikor a cselekvési kötelesség beáll 
 
4. Szituációs elemek 
- az elkövetési magatartáshoz kapcsolódó tényállási elemek, szerepelhetnek az alap-, vagy a minősített 

esetben is 
- ezek esetleges tényállási elemek 
- típusai: 

a) elkövetés helye (pl. közúton, légi jármű fedélzetén) 
b) elkövetés ideje (pl. éjjel, háború idején) 
c) elkövetés módja (pl. erőszakkal, fenyegetéssel) 
d) elkövetés eszköze (pl. fegyveresen, felfegyverkezve, hamis kulccsal) 
- össze is kapcsolódhatnak, pl. a közveszély színhelye egyszerre idő és hely 
 

A SÚLYOSÍTÓ ÉS ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK 
- a BK 154. számú állásfoglalás részletezi a büntetéskiszabás során értékelhető tényezőket. Ebben fejti ki 

a LB a súlyosító és enyhítő körülmények értékelésénél követendő álláspontját 
- abból indul ki, hogy a bíróság által megállapított minősítéshez kapcsolódó büntetési keret a büntetést 

alapvetően meghatározó tényező, ez jelöli ki a határokat, amelyek közt a büntetést befolyásoló 
körülmények a büntetést alakíthatják 

- a súlyosító és enyhítő körülményeket tehát nem elvont általánosságban, mechanikusan, hanem a 
konkrét ügyre vonatkozatva kell értékelni (mert ugyanazon tény más elkövető kapcsán közömbös vagy 
ellenkező hatású is lehet) 

- a bűnösségi körülményeket egymással egybevetve, összefüggésükben kell értékelni, nem számuk, 
hanem az adott esetben meglévő hatásuk a döntő a büntetés meghatározásánál 

- exemplifikatív felsorolás: 
 
1. Tárgyi körülmények 
 

Enyhítő körülmények 
a) a cselekmény kísérleti szakban maradt 

- a nyomatéka annál nagyobb, minél távolabb van a cselekmény a befejezettségtől 
- ha az elkövető mindent megtett a bcs befejezéséhez és a következmény is súlyos, az enyhítő 

körülmény súlytalanná válhat 
b) eredmény bcs-eknél enyhítő, ha az okozati összefüggés közvetett volt 

- pl. halálos eredményben az orvosi műhiba 
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c) az átlagosnál lényegesen kisebb sérelem; ha a kár, érték vagy vagyoni hátrány az alsó értékhatárhoz 
közeli 

d) a sértett felróható közrehatása 
- durva, erőszakos, kihívó viselkedés (nemi erkölcs elleni, közlekedési bcs-eknél főleg) 

e) a sértett megbocsátása 
f) bűnsegédi minőség 
g) alkalomszerű elkövetés 
h) elöljáró mulasztása a katonai bcs-eknél 
i) az okozott kár megtérítése, elégtétel szolgáltatása 
j) az elkövetés óda hosszabb idő telt el 

- minél súlyosabb a bcs, annál hosszabb az az idő, amely enyhítőként értékelhető 
- nagyobb a nyomatéka, ha a terhelt előzetesben van 

 
Súlyosító körülmények 
a) az az elkövetési mód, ami más bcs-eknél minősítő körülmény 

- kitartó, fondorlatos, gátlástalan elkövetés 
- az élet vagy testi épség elleni bcs-eknél a különösen veszélyes eszköz használata 
- amit a bíróság minősítő körülményként figyelembe vett, nem értékelhető súlyosító 

körülményként (különben kétszeres értékelés volna, pl. különös kegyetlenség) 
b) az átlagost lényegesen meghaladó sérelem, vagy veszély; a kár, érték vagy vagyoni hátrány a felső 

értékhatárhoz közeli 
c) ha a cselekmény alapeset, de közel áll a minősített esethez 
d) ha a sértett védtelen, idős, beteg, oltalomra szoruló, állapotos nő, vagy az elkövető közeli 

hozzátartozója 
e) folytatólagosság 

- annál nagyobb a súlyosító hatása, minél több cselekményt foglal magába 
f) kettőnél több bűnhalmazat 
g) a bcs elszaporodottsága 

 
1. Alanyi körülmények 
 

Enyhítő körülmények 
a) büntetlen előélet 

- nem enyhítő, ha az elkövető fiatalkorú, vagy fiatal felnőtt 
- hivatalos személynél akkor enyhítő, ha a bcs e minőségével nincs összefüggésben 
- alig van jelentősége, ha büntetlen előéletű hosszabb időn át sorozatosan követett el bcs-eket 
- nem enyhítő, akivel szemben megrovást, vagy próbára bocsátást alkalmaztak korábban 

b) idős kor (nyugdíjkorhatárt meghaladó), betegség, rokkantság 
c) tartásra, nevelésre szoruló hozzátartozói vannak 

- kivéve, aki gondoskodási kötelességét nem teljesíti 
d) alacsony műveltség, iskolázatlanság 

- kivéve, ha olyan bcs-ről van szó, aminek súlyát és tilalmazottságát mindenki belátja (pl. 
emberölés) 

e) beszámítási képesség korlátozottsága 
f) tartósan és kiemelkedően végzett munkája 
g) köz javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység 
h) katonánál a szolgálati idő alatt tanúsított magatartás 

- kitüntetések, jutalmak 
i) méltányolható indok (valós vagy vélt közérdek a cselekmény motívuma) 
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j) eshetőleges szándék 
- kivéve ha a cselekményt gondatlanul is el lehet követni 
k) önfeljelentés, beismerő vallomás, megbánás 
 
Súlyosító körülmények 
a) büntetett előélet 

- ha a korábbi elítélés nevelő jellegű volt, vagy kisebb tárgyi súlyú bcs miatt ítélték el és a büntetés 
kiállása óta hosszabb idő telt el, nem indokolt súlyosító körülményként figyelembe venni a 
büntetett előéletet 

- növeli a súlyosító hatást, ha a korábbi büntetés szabveszt volt és annak kitöltése után rövid időn 
belül követ el a korábbihoz hasonló, vagy azonos bcs-t 

- ha nem visszaeső, de többször volt büntetve, ez súlyosító 
- különösen súlyosító, ha egyszerre különös és többszörös visszaeső 
- gondatlan bcs esetén akkor súlyosító a korábbi elítélés, ha újból azonos vagy hasonló 

cselekményt követett el 
b) munkakerülő, csavargó életmód 

- arra lehet következtetni, hogy szükségleteit illegális módon elégíti ki, ezért e személy 
veszélyessége fokozott 

c) ha műveltségét vagy szakmai képzettségét használja fel bcs véghezvitelére 
d) önhibából eredő ittas vagy bódult állapot 

- ha ennek az állapotnak szerepe volt a bcs elkövetésében 
- különös nyomatékkal, ha testi épség, nemi erkölcs elleni, vagy garázda módon végrehajtott 

bcs-ről van szó 
- súlyosító az iszákos életmód  

e) katonánál a szolgálati idő alatt tanúsított magatartás 
- fenyítések 

f) vezetői vagy bizalmi beosztás, ha ennek felhasználásával történt a bcs 
g) erkölcsileg különösen elítélendő indíték 
h) kitartó, vagy előre megfontolt szándék 
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20. A) AZ EREDMÉNY ÉS AZ OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS 
A FIATALKORÚAKKAL SZEMBEN ALKALMAZHATÓ BÜNTETÉSEK 

 
A) AZ EREDMÉNY ÉS AZ OKOZATI ÖSSZEFÜGGÉS 
- mindkettő objektív tényállási elem 
 
1. Az eredmény 
- az eredmény a törvényi tényállásban az az ismérvként szereplő külvilági változás, amely az elkövetési 

magatartással összefüggésben jön létre 
- kivételesen negatív eredményként a változás hiánya is figyelembe jöhet, pl. hűtlen kezelésnél a 

tényleges káron túl, az elmaradt vagyoni előny 
- a bcs nem minden következménye eredmény, csak az, amit tényállási elemként (esetleg minősítő 

körülményként) szabályoz a tv (pl. vki erőszakos közösülést követ el, a sértett öngyilkos lesz, az a 
következménye, de nem eredménye) 

- szerepelhet egyszerre több eredmény is, ezek kapcsolata lehet vagylagos (pl. testi sértésnél a sérülés 
vagy betegség) és konjuktív (pl. halált okozó ts, ahol van sérülés és ebből kialakuló halál) 

- típusok: 
 

Alaki (immateriális) és anyagi (materiális) bűncselekmények 
(1) az immateriális bcs-ek tényállásában nem szerepel eredmény 
(2) a materiális bcs-ek tényállásában (esetleg minősítő körülményként) van eredmény. A materiális 

bűncselekményeknek két csoportja van: 
a) materiális sértő: sértő eredmény az a külvilági változás, amely a tevékenység következtében 

előállt 
b) materiális veszélyeztető: az a veszélyhelyzet, amely a sértő eredménnyel érintett elkövetési 

tárgyakra vonatkozik, de a tv-alkotó nem a sérelem okozását, hanem e veszélyhelyzet 
előidézését írja le tényállási elemként 

♦ absztakt veszély: a veszély bekövetkezése nem tényállási elem, de az elkövetési magatartás 
tipikusan konkrét veszély, vagy akár sérelem előidézésére alkalmas, pl. ittas állapotban 
vezetés 

♦ konkrét veszély: a veszély bekövetkezése a tényállás része, pl. közúti veszélyeztetés 
♣ közvetlen veszély: konkrét személy élete, testi épsége, erkölcsi vagy szellemi fejlődése 

hátrányos változásoknak a lehetőségét teremti meg (több különös részi tényállásban is van) 
♣ közveszély: a közveszélyokozás tényállási eleme 

 
Társadalmi eredmény 
- ilyenkor a tv-alkotó a jogi tárgy veszélyeztetéséről és nem az elkövetéskori tárgy konkrét veszélyéről 

szól  
- pl. súlyos veszély, vagy érdeksérelem 
 
Pszichikai eredmény 
- ha az elkövetési magatartás hatására egy másik ember tesz valamit 
- pl. tesz, nem tesz, vagy eltűr 

 
2. Okozati összefüggés 
- a természetben és a társadalomban a jelenségek kölcsönhatásban vannak egymással. Az okozati 

összefüggéshez, mint elemi kapcsolathoz úgy jutunk, ha két jelenséget, az okot és az okozatot a 
kölcsönhatás rendszeréből kiemeljük, elszigeteljük 
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- ez az elszigetelés a bcs-tanban úgy történik, hogy az elkövetési magatartás és az eredmény közötti 
összefüggést vizsgáljuk 

- az okozati kapcsolat olyan értékelő eleme a bcs-nek, amely nincs leírva a tv-ben, és a bírói gyakorlatban 
többféle okozatossági elméletre visszavezethető indokolás létezik 

 
Okozatossági elméletek 

 
(1) A feltételek egyenértékűségének elmélete 

 
a) conditio sine qua non 
- eszerint minden szükséges feltétel ok, vagyis ok az eredménynek minden olyan előzménye, 

amely nélkül nem következett volna be az eredmény 
- minden szükséges feltétel, vagyis minden ok abszolút értelemben egyenlő jelentőségű, s ha az 

összefüggés bármely távoli, laza is, az ilyen ok a többivel akkor is egyenértékű 
- nem csak az egyszerű, hétköznapi , hanem a nem egészen életszerű esetek többségében is 

használható elmélet, pl. 
♦ alternatív (kettős) kauzalitás: több, egymástól független feltétel együtthatása valósul meg 

úgy, hogy mindegyik feltétel egyenként is elegendő az eredmény előidézéséhez (pl. A és B 
egymás tevékenységéről nem tudva önmagában is halálos mérget tesznek a sértett italába) 

♦ kumulatív okozatosság: több egymástól független feltétel csak együttes hatásuk folytán 
hozza létre az eredményt (pl. A és B egymástól függetlenül tesznek mérget a sértett italába, 
s a méreg csak együttes hatásában okozza a sértett halálát) 

♦ atipikus kauzalitás: az elkövetési magatartáshoz kapcsolódó más ok hozza létre az 
eredményt, az elindított okfolyamat közreható okok miatt a tipikustól eltérő irányba 
fejlődik tovább. Ilyenkor fennáll az okozatosság akkor is, ha a sértett magatartása, sajátos 
állapota idézi elő az eredményt (pl. A fejbeüti B-t, akinek rendellenesen vékony a 
koponyacsontja és belehal az ütésbe) 

♦ hipotetikus kauzalitás: a ténylegesen ható cselekmény okozta eredményt ugyanabban az 
időpontban egy másik ok idézi elő, az okozatosságot az okfolyamat felgyorsítása jelenti (pl. 
azonnali halált okozó lövés leadása a már halálosan beteg sértettre) 

♦ okozati összefüggés megszakadása: pl. A halálos mérget ad a sértettnek, akit, mielőtt 
meghalna B lelő 

 
b) törvényszerű feltétel formulája 
- az okozati összefüggés megléte akkor állapítható meg, ha azt a tapasztalati tudás, a 

szakemberek körében általánosan elismert tételek alapján állítani lehet, tehát a cselekmény és 
az eredmény között törvényszerű kapcsolat áll fenn 

- nem azt vizsgálja mi történt volna, hanem azt, hogy valójában mi történt 
 
- ezen elmélet hibája, hogy eszerint az emberölést elkövető személy szülei is a sértett halálát 

okozzák, mert nélkülük a cselekmény nem jött volna létre 
- az elmélet képviselői cáfolata: a szülők cselekménye elkövetési magatartás hiányában nem 

tényállásszerű 
 
(2) Okkiválasztó elméletek 

- különbséget tesznek a feltételek, valamint az azok közül valamilyen szempontból kiemelt 
okok között 

- aszerint különböznek, hogy milyen szempont alapján veszik ki az okot 
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a) adekvát kauzalitási elmélet 
- eszerint ok az eredménynek az az előzménye, amelynek tipikus, vagyis adekvát 

következménye az eredmény  
- arra nézve, hogy az együttható feltételek milyen körére kell kiterjeszkedni, 3 irány alakult ki: 

♦ amit a bűnelkövető ismert, vagy ismerhetett volna 
♦ amelyeket az átlagember ismer és az elkövető is tudott 
♦ amelyeket a büntetőeljárás feltárt 

- vizsgálni kell az okozati összefüggést a pszichikus eredménynél is, pl. meg kell állapítani, 
hogy az egyik ember magatartása oka volt-e a másik meber tevékenységének 

 
(3) Relevanciaelmélet 

- különbséget kell tenni az okozati összefüggés megléte és annak büntetőjogi relevanciája 
között, az okozatosság tényét a sine qua non, a relevanciát pedig valamelyik okkiválasztási 
teória alapján kell eldönteni 

- a kötelességszegés értékelésére szolgál  
- pl. egy kisgyerek kiszalad az útra, ahol 30 km-es sebességkorlátozó tábla van. Egy autó 50 

km/h-val jön és elüti, a kisgyerek meghal. A szakértő megállapítja, hogy 20 km/h-val is 
elütötte volna, mert féktávolságon belül lépett a gyerek az autó elé. Mivel az ügyben a 
kötelességszegés és halál okozása is megtörtént, kérdés, hogy a kötelességszegés releváns-e a 
halálos eredmény szempontjából. A relevanciatan szerint a kötelességszegés felróható, de nem 
releváns a halálos eredmény szempontjából, tehát a köte4lességszegésért büntethető, az 
eredményért nem. 

 
(4) Objektív beszámítás tana 

- először a természettudományos okozatot vizsgálja, majd következik a jogszempontú értékelés, 
a norma védelmi céljának elemzése 

- nyilván nem felel meg a nj céljának, hogy az objektíve előre nem látható következményeket is 
felrója az elkövetőnek 

a) csak az objektív beszámítást ismeri el és elszakad az okozatosságtól 
- nem tekinti az okozatosságot önálló objektív tényállási ismérvnek, a kauzalitás beolvad a 

beszámításba 
- hiba: a mulasztás általában nem okozatos, helytelen a tevékenység okozatosságát, mint egzakt 

jelenséget is egy bizonytalan ismérvvel behelyettesíteni 
b) elismeri a kauzális összefüggés létét és dogmatikai helyét 
- tehát az okozatosság mellett alkalmazzák az objektív beszámítás szempontrendszerét 

 
Együttes okozás - okozati lánc megszakítása 

- a felelősség szempontjából kell megkülönböztetni 
- az együttes okozás nem, az okozati lánc megszakítása viszont a felelősség kizárását jelenti 
- együttes okozás: a külső beavatkozás befolyásolta az eredmény bekövetkeztét, de a cselekmény e 

nélkül is alkalmas volt az eredmény előidézésére (pl. A megszúrja a sértettet, akinek meg lehetne 
menteni az életét, de B lelövi) 

- okozati lánc megszakítása: ha az új beavatkozás más bcs megállapítását vonja maga után (pl. a 
sértettet rosszul kezelik a kórházban és emiatt hal meg, nem a sérülés következtében) 

 
Feltételezett okozatosság 

- a mulasztás és a bekövetkezett eredmény közti kapcsolatot vizsgálja 
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- a felelősség szempontjából azt kell eldönteni, hogy ha a kötelezett teljesítette volna a 
kötelességét, tehát ha megtesz azt, amit elmulasztott, akkor reális lehetősége volt-e annak, hogy 
az eredmény nem következik be 

- az olyan bcs, ami csak kötelességet tartalmaz, de eredményt nem, már a mulasztással megvalósul, 
az eredménybcs-eknél azt is vizsgálni kell, hogy a kötelesség teljesítése reálisan alkalmas volt-e a 
bekövetkezett eredmény elhárítására 

 
A FIATALKORÚAKKAL SZEMBEN ALKALMAZHATÓ BÜNTETÉSEK 
A fiatalkorú 

107. § (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat még nem. 

(2) E törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

Büntetés és intézkedés alkalmazása 
108. § (1) A fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az, hogy a 

fiatalkorú helyes irányba fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék. 
(2) Büntetést akkor kell kiszabni, ha intézkedés alkalmazása nem célravezető. 
(3) Szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha az 

intézkedés vagy a büntetés célja más módon nem érhető el. 
 
A szabadságvesztés 

110. § (1) A fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés legrövidebb tartama bármely bűncselekmény 
esetén egy hónap. 

(2) A bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét betöltött fiatalkorúra kiszabható 
szabadságvesztés leghosszabb tartama 

a) életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény esetén tizenöt év; 
b) tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetén tíz év. 
(3) Az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetésekor tizenhatodik 

életévét be nem töltött fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama tíz év. 
(4) A (2) és (3) bekezdés esetén kívül a fiatalkorúra kiszabható szabadságvesztés leghosszabb tartama 

öt év akkor, ha a bűncselekmény öt évet meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) A büntethetőség elévülése határidejének számításánál és a visszaesőkre vonatkozó rendelkezések 

szempontjából a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott időtartam az irányadó. 
111. § (1) A fiatalkorú szabadságvesztését a fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézetében kell 

végrehajtani. 
(2) A fiatalkorúak börtönében kell végrehajtani a szabadságvesztést, ha 
a) a fiatalkorút bűntett miatt kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélik, 
b) az egyévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztésre ítélt fiatalkorú visszaeső vagy szándékos 

bűncselekmény elkövetését megelőzően szándékos bűncselekmény miatt javítóintézeti nevelésre ítélték. 
(3) A (2) bekezdés esetén kívül a szabadságvesztést a fiatalkorúak fogházában kell végrehajtani. 
(4) Ha az elítélt a szabadságvesztés megkezdésekor huszonegyedik életévét betöltötte vagy a 

végrehajtás alatt tölti be, a bíróság a 42-44. §-ok alapján határozza meg a szabadságvesztés 
végrehajtásának fokozatát. 
 
Feltételes szabadságra bocsátás 

112. § (1) A fiatalkorú a szabadságvesztésből akkor bocsátható feltételes szabadságra, ha 
a) a fiatalkorúak börtönében végrehajtandó büntetésének legalább háromnegyed részét, 
b) a fiatalkorúak fogházában végrehajtandó büntetésének legalább kétharmad részét kitöltötte. 
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A közérdekű munka 
113. § Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, ha az ítélet meghozatalakor 

tizennyolcadik életévét betöltötte. 
 
A pénzbüntetés 

114. § (1) Fiatalkorúra pénzbüntetést akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy 
megfelelő vagyona van. 

(2) A pénzbüntetést és a pénzmellékbüntetést behajthatatlansága esetén kell szabadságvesztésre 
átváltoztatni. 
 
A közügyektől eltiltás 

115. § Fiatalkorút csak egy évet meghaladó szabadságvesztés kiszabása esetén lehet a közügyektől 
eltiltani. 
 
A kitiltás 

116. § A megfelelő családi környezetben élő fiatalkorú nem tiltható ki abból a helységből, amelyben 
családja él. 
 
Halmazati és összbüntetés 

120. § (1) A halmazati és az összbüntetés a 110. § (2) bekezdésének a) pontja esetén nem haladhatja 
meg a húszévi, b) pontja és a (3) bekezdés esetén a tizenöt évi, a (4) bekezdés esetén a hét év és hat hónapi 
szabadságvesztést. 

(2) Javítóintézeti nevelés és szabadságvesztés találkozása esetén összbüntetésként a szabadságvesztést 
kell végrehajtani. Ennek tartamát a bíróság legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha erre a 108. 
§-ban meghatározott cél elérése érdekében szükség van. A meghosszabbítás tartama azonban a 
javítóintézeti nevelés hátralevő részét nem érheti el. 
 
1. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szankciók 
- a fk-ra vonatkozó anyagi és eljárási szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a teheltet kizárólag 

fiatalkorban elkövetett bcs-ekért vonják felelősségre 
- fiatalkor: 14-18 év, speciális alanyiság, előbb a rá vonatkozó fejezet alkalmazandó, aztán az általános 

szabályok 
- a fk-ra vonatkozó szankciók a következő szempontokra vannak figyelemmel: 

a) a fk-ak erkölcsi felelőssége lényegesen kisebb 
b) a fk testileg és lelkileg is nehezebben viseli a személyi szabadság korlátozását 
c) mivel a testi, szellemi fejlődés még nem fejeződött be, nagyobb az esélye a nevelésnek 

- ezek alapján a jogalkalmazás számára súly szerinti mérlegelési sorrendet állapít mega tv: 
1. szabadságelvonással nem járó intézkedés 
2. szabadságelvonással nem járó büntetés 
3. szabadságelvonással járó intézkedés 
4. szabadságelvonással járó büntetés 

- az intézkedésekkel a 21. tétel foglalkozik 
 
2. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetések 
- az életkori sajátosság figyelembevételével kialakított szabályok 
- legfőbb különbség az általános szabályoktól: fk nem ítélhető életfogytig tartó szabadságvesztésre 
 

Főbüntetések 
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(1) Szabadságvesztés 
- végső megoldásként alkalmazandó, elsősorban erőszakos bcs-ek elkövetőivel szemben 
- határozott ideig tart (tehát nincs életfogyt) 
- generális minimuma is eltér az általánostól: 1 hónap (ált: 2 hó) 
- generális maximum: 2 körülmény függvénye:  

- a különös részi speciális maximum és  
- a terhelt betöltötte-e 16. életévét a bcs elkövetésekor 

- végrehajtási fokozatok: 
- fiatalkorúak börtöne 
- fiatalkorúak fogháza 
- a 21. év betöltésének jelentősége van: ha az elítélt a szabadságvesztés megkezdésekor 21. 

életévét betöltötte vagy a végrehajtás alatt tölti be, a bíróság a felnőtt korúakra irányadó 
szabályok alapján határozza meg a szabadságvesztés végrehajtásának fokozatát 

- feltételes szabadságra bocsátás 
- objektív kritérium a fk-k esetében is a fokozathoz kötött időtartam kitöltése 
- szélesebb körben van rá lehetőség, nem zár ki senkit a tv 

 
(2) Közérdekű munka 

- alkalmazhatóság feltétele: 18. életév betöltése az ítélet meghozatalakor 
- elenyésző számban alkalmazzák 
- a közérdekű munka helyébe lépő szabveszt végrehajtási fokozata: 

- 21. évet be nem töltött elítélt esetén fk fogház 
- 21. évet betöltött elítélt esetén fogház 

 
(3) Pénzbüntetés 

- alkalmazás feltételei: 
a) általános szabályok (A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a cselekménnyel 

elért vagy elérni kívánt anyagi előnyre is - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek 
számát és - az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az 
egynapi tételnek megfelelő összeget) ÉS 

b) a fk-nak legyen önálló keresete (saját munkával végzett keresménye) VAGY megfelelő 
vagyona (ha az kimutatható jövedelmet hajt) VAGY önálló jövedelme 

- általában ez a kor a középfokú tanulmányok ideje, nem jellemző, hogy a fk maga szerzi meg 
létfenntartásához szükséges anyagi javakat 

- meg nem fizetése esetén átváltoztatható, az alábbi feltételekkel: 
- végrehajtást meg kell kísérelni és cak annak behajthatatlansága esetén 
- 21. évét be nem töltött elítélt esetén fk fogházban, ha betöltötte fogházban kell végrehajtani 

 
Mellékbüntetések 
 
(1) Közügyektől eltiltás 

- feltétel: 1 évet meghaladó szabvesztet szab ki a bíróság 
- nem tényleges joghátrány, elsősorban a társadalmi és jogi rosszallás nyomatékos kifejezője 
- materiális joghátránnyá válik, ha végrehajtása részben vagy egészben átnyúlik az elítélt 18. 

évének betöltése utáni időre 
 

(2) Foglalkozástól eltiltás 
 

(3) Járművezetéstől eltiltás 
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(4) Kitiltás 

- az általános feltételek megléte esetén is csak akkor, ha az elkövető meghatározott közigazgatási 
egység területén a bűnismétlést ösztönző, vagy egyébként káros személyi kapcsolatokkal 
rendelkezik, illetve a bcs természetére, annak meghatározott helyhez kötődésére figyelemmel 
sérti a közérdeket 

- vizsgálandó a családi környezet megfelelősége, megfelelő, ha csupán az egyik szülő vagy más 
nagykorú hozzátartozó gondozásában nevelkedik, biztosítva van ellátása, felügyelete, taníttatása 

 
(5) Kiutasítás 
 
(6) Pénzmellékbüntetés 

 
3. Halmazat és összebüntetés 
- a büntetés kereteit a tv a fk-kra vonatkozó tételek alapján határozza meg 
- a fogházban letöltendő szabvesztek összbüntetésbe foglalásakor börtön fokozat akkor sem állapítható 

meg, ha a büntetés mértéke a két illetve egy évet meghaladja 
- javítóintézeti nevelés és végrehajtandó szabveszt összebüntetési eljárására vonatkozó speciális 

szabályok: 
- javítóintézeti nevelés nem hajtható végre, összbüntiként csak szabveszt állapítható meg 
- az összbünti nem lehet rövidebb az alapítéletben kiszabott szabvesztnél (azonos lehet, ilyenkor a 

javító elenyészik) 
- szabveszt tartamát meghosszabbítani max 1 évvel lehet, de nem eredményezheti a szankciók 

kumulálódását 
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21. A) A SZUBJEKTÍV TÉNYÁLLÁSI ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN, VEGYES BŰNÖSSÉG, OBJEKTÍV 
BÜNTETHETŐSÉGI FELTÉTELEK 
A FIATALKORÚAKKAL SZEMBEN ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK 

 
A) A SZUBJEKTÍV TÉNYÁLLÁSI ELEMEKRŐL ÁLTALÁBAN, VEGYES BŰNÖSSÉG, OBJEKTÍV BÜNTETHETŐSÉGI 

FELTÉTELEK 
 
1. Tényállásszerűség (diszpozíciószerűség) 

- ld 19. tétel 
 
2. A szubjektív tényállási elemekről általában 
- a szubjektív tényállási elemek jelentőségét a bj-i felelősségre vonásban alkotmányjogi és bj-i 

szempontból is meg lehet közelíteni 
- aj-i szempontból: elengedhetetlen, mert a természetes személy büntetőjogi felelőssége a kontinentális 

jog szerint nem lehet objektív (az angol jog ismeri a strict liabilityt pl. a szakmai bcs-eknél, ahol a 
bizonyítási teher megfordul és a védelemnek kell hivatkoznia olyan körülményekre, amelyek az 
objektív előreláthatóságot kizárják) 

- a bj klasszikus elmélete szerint a bűnösség az elkövető pszichés kapcsolata a cselekményhez és annak 
eredményéhez  

- ez alkalmazható a szándékosságra és a luxuriára – ilyenkor az elkövető felismeri a tv-i tényállás 
tárgyi oldalának elemeit kitöltő tényeket, azaz megállapítható a tényállási elemek tudata 

- a negligentiánál ez a tudás hiányzik, mert az elkövető nem látja magatartásának káros 
következményeit 

- ezért egy másik elmélet szerint a bűnösség nem csak pszichés kapcsolat, hanem a tényekhez fűződő 
felróható pszichés kapcsolat, vagy pszichés kapcsolat felróható hiánya 

 
- a felelősség szempontjából a szubjektív oldal döntően befolyásolja az objektív körülmények 

értékelését, a cselekmény minősítését 
- ha egy tényállásban csak szándékos elemek vannak, az szándékos bcs, ha csak gondatlan elemek, az 

gondatlan bcs, ha mindkettő, akkor vegyes bűnösségről van szó (ilyen a szándékon túli eredmény is) 
 
- a szubjektív oldalhoz tartozik a szándékosságon, gondatlanságon és vegyes bűnösségen túl a motívum 

és a célzat is 
- motívum: az a szükséglet, érzelem, vágy, ami az embert cselekvésre sarkallja (mi miatt-ra válasz) 
- cél: az, aminek az elérésére az ember cselekvéssel törekszik (a célzat és a szándékosság közt 

lényeges összefüggés van: a célzatos bcs-ek egyenes szándékot tételeznek fel) 
- a motívum és a cél egyazon pszichés folyamat két oldala 
- ha nem tartalmazza a tényállás minősítő vagy privilegizált esetként, akkor a büntetéskiszabás során 

kerül értékelésre 
 
3. Vegyes bűnösség 
 
- vegyes bűnösségről akkor beszélünk, ha az objektív tényállási elemek egy részére a szándékosság, egy 

részére pedig a gondatlanság terjed ki 
- a bj rendszerében azonban egy cselekmény vagy gondatlan vagy szándékos, ezért a vegyes bűnösségű 

bcs-ek vagy a szándékos vagy a gondatlan bcs-ek sorsát osztják 
 

Vegyes bűnösség az alapesetben 
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- főszabály szerint, ha az alaptényállás akár egyetlen ismérvére is gondatlanság terjed ki, az egész 
bcs gondatlannak minősül 

- vannak azonban olyan tényállások, amelyek vagy teljes egészében gondatlanul vagy vegyes 
bűnösséggel is megvalósíthatók 

- pl. gondatlan súlyos testi sértés (lehet, hogy az elkövetési magatartás is gondatlan, de lehet 
hogy a bántalmazás szándékos, de az eredmény már gondatlan) - ez persze akkor jó példa ha a 
súlyos testi sértést is alapesetnek tekintjük, ám erről megoszlik a büntetőjogászok 
véleménye!!! 

- pl. szabályszegés vagy kötelességszegés az elkövetési magatartás 
 

Vegyes bűnösség a minősített eset tekintetében 
- ha a szándékos bcs minősítő körülménye eredmény, amire az elkövetőnek adott esetben csak 

gondatlansága terjedt ki 
- Btk. 15. § Az eredményhez mint a bűncselekmény minősítő körülményéhez fűzött súlyosabb 

jogkövetkezmények akkor alkalmazhatók, ha az elkövetőt az eredmény tekintetében legalább 
gondatlanság terheli 

- csak vegyes bűnösséggel lehet elkövetni pl a halált okozó ts 
 
4. Objektív büntethetőségi feltételek 
- kivételes a kapcsolat van a tárgyi és alanyi oldal között az objektív büntethetőségi feltételeket illetően 
- erre a bűnösség egyáltalán nem terjed(het) ki 
- ha az objektív büntethetőségi feltétel az alapesetben kerül szabályozásra, akkor a bekövetkezése nélkül 

nincs bcs (még kísérleti stádiumban sem) 
- pl. öngyilkosságban közreműködés esetében, ha az öngyilkosságot meg sem kísérlik, a 

tényállásszerű magatartás büntetlen marad 
- ha a minősített esetben szabályozzák, akkor még a gondatlanságnak sem kell kiterjednie az objektív 

büntethetőségi feltételre 
- pl. hamis vád minősített esete 

 
A FIATALKORÚAKKAL SZEMBEN ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK 
A próbára bocsátás 

117. § (1) Fiatalkorúval szemben próbára bocsátásnak bármely bűncselekmény esetén helye van. 
(2) A próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet; a tartamot években és hónapokban kell 

meghatározni. 
(3) A bíróság a 73. § (2) bekezdés esetén javítóintézeti nevelést rendel el vagy büntetést szab ki. 

 
A javítóintézeti nevelés 

118. § (1) Javítóintézeti nevelést a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése 
érdekében intézeti elhelyezése szükséges. 

(2) A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől három évig terjedhet. 
(3) A bíróság azt, aki a javítóintézetben legalább egy évet eltöltött, ideiglenesen elbocsátja az 

intézetből, ha a kiszabott javítóintézeti nevelés felét már letöltötte és alaposan feltehető, hogy az 
intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető. Az ideiglenes elbocsátás tartama azonos 
a javítóintézeti nevelés hátralevő részével, de legalább egy év. 

(4) A bíróság az ideiglenes elbocsátást megszünteti, ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt 
elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik vagy javítóintézeti nevelését rendelik el. Ha a 
fiatalkorúval szemben a bíróság más büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz, illetve a fiatalkorú a 
pártfogó felügyelet szabályait megszegi, a bíróság az ideiglenes elbocsátást megszüntetheti. 
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(5) Az ideiglenes elbocsátás megszüntetése esetén az ideiglenes elbocsátáson töltött idő a javítóintézeti 
nevelésbe nem számítható be. 

(6) Azt, aki a tizenkilencedik életévét betöltötte, a javítóintézetből el kell bocsátani. 
 
A pártfogó felügyelet 

119. § A felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, a próbára bocsátott, a feltételes szabadságra bocsátott, 
a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott és az a fiatalkorú, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, 
pártfogó felügyelet alatt áll. 
 
Egységes intézkedés 

120/A. § (1) Ha a bíróság a fiatalkorúval szemben több olyan javítóintézeti nevelést rendelt el, 
amelyeket az egységes intézkedés elrendelésekor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan 
hajtanak végre, a bíróság a fiatalkorúval szemben egységes intézkedésként javítóintézeti nevelést rendel 
el. 

(2) Az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti nevelés tartamát úgy kell megállapítani, hogy az 
ne legyen rövidebb a leghosszabb tartamú javítóintézeti nevelésnél, de ne érje el az elrendelt 
javítóintézeti nevelések együttes tartamát. A javítóintézeti nevelés tartama ilyenkor sem haladhatja meg 
a három évet. 
 
1. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szankciók 
- ld. 20. tétel 
 
2. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedések 
- egyes intézkedések kapcsán nem állapít meg a tv eltérő szabályokat, ennek oka, hogy alkalmazásuk 

alapját tárgyi körülmények képzik, amik nem, vagy kevéssé függenek az életkortól 
 

Az egyes intézkedések 
 

(1) Megrovás 
 
(2) Próbára bocsátás 

- az általános (felnőtt korúakra vonatkozó) szabályokhoz képest eltérés: 
a) bármely bűncselekmény elkövetése esetén próbára bocsátható (ált: vétség, vagy 3 évnél nem 

súlyosabban büntetendő bűntett) 
b) a próbaidő 1-2 év (ált: 1-3 év) 
c) tartamát években és hónapokban kell maghatározni (ált: években) 
d) pártfogó felügyelet alatt áll (ált: pártfogó felügyelet alá helyezhető) 

 
(3) Javítóintézeti nevelés 

- csak fiatalkorúval szemben alkalmazható intézkedés, bármely bcs esetén helye lehet 
- személyi szabadság elvonásával járó, nevelő jellegű intézkedés 
- elrendelés feltétele: a fk eredményes nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges 
- tartama: 1-3 év, években és hónapokban meghatározható, max 19 éves korig tart 
- ideiglenes elbocsátás feltételei: 

a) a kiszabott javítóintézeti nevelés felét, de legalább 1 évet már letöltött (megállapítást igénylő 
feltétel) 

b) ÉS alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is 
(mérlegelést igénylő feltétel 

- ideiglenes elbocsátás tartama azonos a hátralévő idővel, de legalább 1 év 
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- ideiglenes elbocsátás megszüntetése: 
a) kötelező:  

- ha a fk-t az ideiglenes elbocsátás alatt elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre 
ítélik 

- vagy javítóintézeti nevelését rendelik el 
b) mérlegelésen alapul 

- ha a fiatalkorúval szemben a bíróság más büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz 
- illetve a fiatalkorú a pártfogó felügyelet szabályait megszegi 

 
(4) Kényszergyógykezelés 
 
(5) Alkoholisták kényszergyógyítása 
 
(6) Elkobzás 
 
(7) Vagyonelkobzás 
 
(8) Pártfogó felügyelet 

- járulékos intézkedés büntetés, vagy intézkedés mellett 
- alkalmazására akkor kerül sor, ha az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése és kontrollálása 

mellett folyamatos irányítása és támogatása indokolt 
- az általánoshoz képest szélesebb körben, a tv erejénél fogva kötelező: 

a) szabveszt végrehajtás felfüggesztése 
b) feltételes szabadságra bocsátás 
c) javítóintézetből ideiglenes elbocsátás 
d) vádemelés elhalasztása esetében  

- fk pártfogó felügyeletének végrehajtása a gyámhivatal mellett működő hivatásos pártfogó útján 
történik 

 
Egységes intézkedés 

- az összbüntetéshez hasonló jogintézmény, amelynek célja, hogy kiküszöbölje a több 
javítóintézeti nevelés folyamatos végrehajtásával járó hátrányt 

- alkalmazására akkor kerülhet sor, ha: 
- a bíróság a fiatalkorúval szemben több olyan javítóintézeti nevelést rendelt el, 
a) amelyeket az egységes intézkedés elrendelésekor még nem hajtottak végre, vagy  
b) amelyeket folyamatosan hajtanak végre 

- tartamának meghatározása 3 szabály együttes figyelembevétével történik: 
a) az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti nevelés tartamát úgy kell megállapítani, 

hogy az ne legyen rövidebb a leghosszabb tartamú javítóintézeti nevelésnél DE 
b) ne érje el az elrendelt javítóintézeti nevelések együttes tartamát ÉS 
c) a javítóintézeti nevelés tartama ilyenkor sem haladhatja meg a három évet 
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22. A) A SZÁNDÉKOSSÁG 
A KOMPLEMENTARITÁS ELVE ÉS A KOMPROMISSZUMOK A JOGRENDSZEREK KÖZÖTT 

 
A) A SZÁNDÉKOSSÁG 
- a szubjektív tényállási elemek közül szükségképpeni a bűnösség két alakzatának, a szándékosságnak, 

vagy a gondatlanságnak valamelyike 
- a Btk. vonatkozó szakasza: 

13. § Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy e 
következményekbe belenyugszik. 
 
1. Egyenes és eshetőleges szándék 
- a szándékosságnak egyrészt tudati, másrészt akarati-érzelmi oldala van, bár a Btk. szándékfogalma nem 

azonos a pszichológiaival, a Btk. csak az utóbbiról szól kifejezetten 
- a bj a tv-i meghatározást az egyenes (kívánja a következményt) és az eshetőleges (belenyugszik a 

következménybe) szándékosságra osztja 
- a szándékosság két alakzata: 

1. egyenes szándék (dolus directus) 
- ha az elkövető a tények tudata, ismerete mellett kívánja a társadalomra káros következményeknek 

minősíthető életbeli helyzet bekövetkezését 
- ha a cselekmény célzatos, csak egyenes szándékkal követhető el 

2. eshetőleges szándék (dolus eventualis) 
- a jogi értékelés szempontjából lényegtelen, hogy eshetőleges vagy egyenes a szándék, mindkét 

szándékfajtára ugyanazok a szabályok vonatkoznak 
- a büntetés kiszabása szempontjából van különbség (az eshetőleges szándék enyhítő körülmény) 
- az egyenes szándék közelebb áll a pszichológiai szándékhoz, az eshetőleges azonban egy 

mesterséges kategória 
- a tudatos gondatlanságtól való elhatárolás során figyelemmel kell lenni: 

a) cselekmény alanyi és tárgyi oldalára 
b) a terheltnek az elkövetés előtti és utáni magatartására 

- a különös részi tényállásokban az előre megfontolt és a rögtönös szándék is megtalálható 
 
2. Tudati és érzelmi oldal 
- a formális bcs-ek tv-i tényállása nem tartalmaz eredményt, ezeknél a bcs-eknél csak a szándékosság 

elméleti fogalmával lehet megmagyarázni a bj-i szándék fogalmát 
- a szándékosság elméleti fogalma két elemből tevődik össze. A szándékosság összetevői: 

1. tények ismerete (értelmi, tudati oldal) 
- a tények tudatát a tv nem tartalmazza, de a szándék vizsgálatakor mindig azt kell megállapítani, 

hogy a szándék kiterjedt-e (az objektív körülmények alapjául szolgáló) tények tudására 
- pl. ha valaki megver egy rendőrt, nem azt kell tudnia, hogy a rendőrt hivatalos személynek 

minősíti a jog, és ezért amit elkövet hivatalos személy elleni erőszak, hanem hogy akit ver, az 
rendőr 

- a tények tudása alatt a szándékosság megállapításához a jogi minősítés alapjául szolgáló tények 
ismeretét és nem jogi értékelésüket követeljük meg 

- át kell tehát fognia az alábbiakat az elkövető tudatának: 
a) ismernie kell a cselekmény végrehajtásához szükséges körülményeket és tényeket 
b) tudnia kell, hogy cselekménye társadalomra veszélyes 
c) eredmény-bcsnél tudnia kell, hogy magatartása alkalmas annak előidézésére 
d) tiszta mulasztásos bcs-nél a tudatnak magában kell foglalnia a cselekvési kötelezettséget 

2. ehhez fűződő akarati, érzelmi kapcsolat (érzelmi, lélektani elem) 
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- e tekintetben van eltérés egyenes és eshetőleges szándék között 
- tehát, hogy kívánja a következményt, vagy belenyugszik abba 
- a lélektani viszony magában foglalja  

a) az elkövető és a cselekmény, 
b) a tettes és a társadalomra veszélyesség,  
c) a terhelt és az eredmény közti kapcsolatot 

 
3. Szándékosság és gondatlanság közti fő különbségek 
- gondatlan bcs mindig vétség 
- gondatlan bcs-nek nincs előkészülete sem kísérlete 
- gondatlan bcs esetén nem lehet társtettesség sem részesség 
 
4. Sértő és veszélyeztető szándék 
- szándékos veszélyeztetés lehet külön tényállási elem, ilyenkor külön kell vizsgálni a veszélyeztetési 

szándékot, ami elkülönül a sértő eredményhez fűződő pszichés kapcsolattól 
- a veszélyeztetési szándék a köznyelvben ijesztgetést jelent, pl. valaki a közlekedésben járművel 

megijeszti a gyalogost, vagy a csősz ijesztgetésből a gyümölcsöt lopó mellé lő egyet 
- ha a veszélyeztetésből sérülés következik be, akkor külön kell választani a bűnösséget a 

veszélyeztetésre és a bekövetkezett eredményre nézve (a sértő eredményre általában gondatlanság 
terjed ki) 

- limitált veszélyeztetési szándék: ha a szándék csak a veszélyhelyzet előidézésére, de további eredmény 
bekövetkezésére már nem terjed ki (tehát az eredményre csak gondatlanság terjedhet ki, amennyiben az 
eredményt is kívánja, akkor az eredmény szerinti bcs szerint kell minősíteni – BK 123.) 

 
5. Célzat és motívum 
- a törvény néhány tényállásában szerepel még az alanyi oldalon a célzat és a motívum 
- a bcs-ek többségénél azonban nincs jelentősége, hogy valaki milyen célból vagy indokból 

tevékenykedett 
- a célzatra utal a „véget” illetve az „azért, hogy” kifejezés, gyakori motívum az „aljas indokból” 
- ha a célzat vagy a motívum a minősített esetben található, akkor az alapeset önállóan is megvalósítható, 

ha az alaptényállás tartalmazza, akkor célzat hiányában egyáltalán nincs bcs 
- ha van célzat csak egyenes szándékkal követhető el a bcs 
 
A KOMPLEMENTARITÁS ELVE ÉS A KOMPROMISSZUMOK A JOGRENDSZEREK KÖZÖTT 
 
1. Politikai kompromisszumok - a komplementaritás elve 
- a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (NBB) mint szerződéssel létrehívott törvényszéknek az erejét, 

hatalmát alapvetően két tényező határozza meg: 
a) a joghatóság terjedelme, azaz azon bűntetteknek és személyeknek a köre, amelyek elbírálására 

jogosult, illetve akik felett ítélkezhet 
b) az elfogadottságának a mértéke (hiába egy széles jogkörrel felruházott tvszék, ha az államok 

többsége nem ismeri el joghatóságát és nem vállal kötelezettséget az együttműködésre) 
- a NBB eljárásának akkor van értelme, ha elismertsége viszonylag széles körű (ezért feltétele a Statútum 

hatálybalépésnek, hogy legalább 60 állam ratifikálja) 
- a Statútum szövege ezért a szembenálló politikai elképzeléseket és különböző jogrendszereket 

összebékítő kompromisszumokat tükrözi 
- pl.1 egy aláíró állam tehet olyan nyilatkozatot, amellyel a NBB joghatóságát a háborús bűntettekre 

tekintettel 7 évre kizárhatja 
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- pl.2 eltértek az álláspontok a bcs-ek körét illetően is (főképp az agresszió kapcsán, mivel nincs 
egységes definíció, eltértek a nézetek a BT szerepéről, stb.) Kompromisszum: az agresszió szerepel 
a NBB joghatósága alá tartozó bcs-ek közt, de a NBB csak azt követően gyakorolhatja joghatóságát, 
ha sikerül a bcs meghatározásában megállapodni 

- pl.3 a terrorizmust, az ENSZ és személyzete ellen irányuló bűntetteket és a nemzetközi 
kábszerkereskedelmet, bár többen támogatták, mégsem vették fel a NBB joghatósága alá, de a 
hatálybalépéstől számított 7 év elteltével ún. felülvizsgálati konferenciára kerül sor 

 
- a komplementaritás elve azt jelenti, hogy a NBB eljárása a nemzeti büntető joghatóságokhoz képest 

kiegészítő jellegű.  
- materiális szempontból azt fejezi ki, hogy a nemzetközi bcs-ek üldözése az egyes szuverén államoknak 

is feladata 
- azt a követelményt is jelenti, hogy a nemzetközi büntetőbíráskodás csak a legsúlyosabb jogsértésekre 

terjed ki 
- eljárási értelemben azt jelenti, hogy nem a NBB-nak, hanem a nemzeti igazságszolgáltatásnak van 

elsődleges joghatósága (ez eltér a korábbi nürnbergi, jugoszláviai tvszékektől, ahol párhuzamos 
joghatóság volt).  

- tehát a NBB akkor foglalkozhat egy üggyel, ha a nemzeti bíróságok képtelenek vagy nem hajlandóak 
eljárni azon bűntettekben, amelyek a NBB joghatósága alá (is) tartoznak - mert az elkövetés helye vagy 
a terhelt állampolgársága szerinti állam részese a Statútumnak 

 
2. Kompromisszumok a jogrendszerek között 
- a Statútum többnyire olyan anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket tartalmaz, amelyek egymástól eltérő 

jogrendű és különböző kultúrkörökhöz tartozó államok számára egyaránt elfogadhatóak 
- e mindenáron megegyezésre törekvés a magyarázata annak, hogy a Statútum több rendelkezése 

jogdogmatikailag vitatható 
- ha megegyezésre nem volt lehetőség, akkor a kisebbség igyekezett a véleményét megjeleníteni 

- pl. több arab állam meg akarta jeleníteni, hogy a halálbüntetés szerepeljen a büntetési nemek közt, 
de a többség ezt elutasította. A Statútum azonban kimondja, hogy nem vonja kétségbe 
meghatározott (nemzeti) büntetések alkalmazását, ha azt maga nem engedi alkalmazni 

- nem sikerült megegyezésre jutni a jogi személyek bj-i felelősségének kérdésében. A javaslatot a 
római konferenciát elvetették 

- több kísérlet született a különféle eljárási modellek elemeinek ötvözésére, pl. angolszász ügyféli per és 
a kontinentális inkvizitórius per elemeinek keverésére 

- pl. elismerik az ún. vádalkut (angolszász jogintézmény elismerni a bűnösséget és lemondani a 
tárgyalásról)  

- DE pl. a Bíróság elutasíthatja a beismerést, ha azt az ügy egyéb bizonyítékai nem támasztják alá 
(anyagi igazság keresése a kontinentális jogban) 
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23.  a) A gondatlanság. A római Statútum előzményei és jelentőségei 
 
 
A) GONDATLANSÁG 
14. § Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges 
következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki e következmények 
lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja. 
1. Általános jellemzők 

- a bűnösség egyik megnyilvánulási formája 
- 2 alakzata: 

- tudatos gondatlanság (luxuria) 
- hanyagság (negligentia) 

- a gondatlan magatartás csak akkor válik bűncselekménnyé, ha a Különös Rész az adott tényállás 
gondatlan alakzatát is büntetni rendeli 

- a gondatlan bcs. mindig vétség 
- nem foglalhatók a folytatólagosság törvényi egységébe 
- kísérlet és előkészület fogalmilag kizárt 
- nem kapcsolódhat társtettesség, felbujtás, bűnsegély 
- a gondatlan bcs. elkövetőjére nem vonatkoznak a visszaesőkre vonatkozó szabályok 

2. Tudatos gondatlanság (luxuria) 
- az elkövető előre látja magatartása lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok 

elmaradásában 
- tudati oldal: a bekövetkezés lehetőségének előre látása 
- érzelmi oldal: az elmaradásban való könnyelmű bizakodás 
- abban különbözik a szándékosságtól, hogy az elkövető nem kívánja magatartása lehetséges 

következményeit, és nem is nyugszik bele azokba, éppen ellenkezőleg, könnyelműen bízik azok 
elmaradásában 

- a büntetőjogi felelősség alapja az, hogy ez a bizakodás könnyelmű 
- könnyelmű bizakodás akkor állapítható meg, ha a bizakodásnak ténybeli alapja van 
- ha ez hiányzik (pl. véletlenre bízza, hogy bekövetkezik-e), a bírói gyakorlat szerint eshetőleges 

szándék állapítandó meg 
3. Hanyagság (negligentia) 

- az elkövetői oldalon a cselekmény előrelátása, mint tudati elem hiányzik, és ebből következően az 
érzelmi elem is hiányzik 

- a büntetőjogi felelősség megállapításának feltételei 
- objekíve lehetséges volt a magatartás következményeinek előrelátása 
- szubjektíve az elkövető tanúsította-e a tőle elvárható figyelmet ill. körültekintést 

- a tőle elvárhatóság nem azonos az általában elvárhatósággal, ergo figyelemmel kell lenni az elkövető 
fizikai és szellemi adottságaira, sajátos képességeire, esetleges szaktudására 

4. A gondatlanság értékelése a büntetés kiszabása során 
- a törvény a büntetési tételek tekintetében nem tesz különbséget a gondatlanság 2 formája között 
- a büntetés kiszabása során, azonban indokolt a differenciálás 
- a hanyagság általában enyhítő körülmény, a tudatos gondatlanság önmagában viszont nem súlyosító 
- súlyosító körülmény viszont a gondatlanság súlyos foka, mely luxuria esetében akkor állapítható meg, 

ha nagymértékű volt az elkövető könnyelműsége, amikor bízott az eredmény elmaradásában; 
negligentia esetében pedig akkor, ha a súlyos következmény lehetősége a feltétlenül elvárható elemi 
figyelem mellett is észlelhető lett volna. 
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A RÓMAI STATÚTUM ELŐZMÉNYEI ÉS JELENTŐSÉGE 
4.4. Nemzetközi Büntetőbíróság 
4.4.1. A Római Statútum és az előzmények 
↓↓↓ 
 
 
 
1998. július 17-én Rómában az ENSZ által összehívott diplomáciai konferencián elfogadták a 
Nemzetközi Büntetőbíróság Alapokmányát (Statute of the International Criminal Court). Azt követően, 
hogy a Statútumot hatvan állam megerősíti, a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) a legsúlyosabb 
nemzetközi bűncselekmények - a népirtás, az emberiesség elleni és háborús bűntettek, valamint 
(feltételesen) az agresszió bűntette - elkövetésével vádolt egyének ügyeiben fog ítélkezni. 
A Római Statútum elfogadásával az első világháború után született elképzelés vált valósággá. A 
Versailles-i Szerződés 227. cikke rendelkezett arról, hogy nemzetközi bíróság ítélkezzen II. Vilmos 
német császár felett a szerződések szentsége és a nemzetközi erkölcsösség (international morality) ellen 
elkövetett főbenjáró bűnök miatt, de a Hollandiába menekült császár elkerülte a felelősségre vonást. 
 
A Nemzetek Ligájának keretében azonban továbbra is vizsgálták annak a lehetőségét, hogy 
"nemzetközi rend és a nemzetek egyetemleges jogát sértő bűntettek" elbírálására állandó nemzetközi 
büntetőbíróságot hozzanak létre.  

Mivel a Nemzetek Ligájában többségben voltak azok az államok, amelyek úgy vélték, hogy a nemzetek 
közössége által elfogadott nemzetközi büntetőjog még nem alakult ki, ezért a széles joghatósággal 
rendelkező nemzetközi törvényszék felállítását is korainak vélték.  

Bár a szakmai társulások kívánatosnak tartották a nemzetközi közrend és a nemzetek joga elleni 
bűncselekmények megfogalmazását és az állandó nemzetközi büntetőbíráskodás megteremtését - így 
foglalt állást 1926-ban a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP) is -, a Nemzetek Ligája keretében 
alkotott megállapodások közül csak az 1937. évi a terrorizmus megelőzéséről és megbüntetéséről 
szóló egyezményhez kapcsolódó konvenció rendelkezett 1 nemzetközi büntetőbíróság felállításáról, 
ezt azonban egyetlen állam sem erősítette meg. 

 
A második világháború után a győztes államok az európai tengelyhatalmak háborús főbűnöseinek 
felelősségre vonására felállították a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszéket. A Törvényszék 
hatásköre Alapokmánya 6. cikkének megfelelően a béke elleni bűntettekre, a háborús agresszió 
kitervelésére, előkészítésére, kezdeményezésére és kivitelezésére, háborús bűntettekre (a háború jogának 
és szokásainak, kivált az 1907. évi IV. Hágai Egyezményben rögzített szabályok megsértése), valamint 
az emberiesség elleni bűntettekre terjedt ki.  

Az utóbbi kategória azokat az embertelen cselekményeket öleli fel, amelyeket a háború előtt és ideje 
alatt a polgári lakossággal szemben követtek el, továbbá a politikai, faji vagy vallási alapon történt 
üldözést.  

A Törvényszék négy bíráját a négy győztes hatalom delegálta és négy főügyész látta el a vádlói 
teendőket.  

A német háborús bűnösök ellen 1945 októberében emeltek vádat és a Törvényszék közel 1 évi 
tárgyalást követően hozott ítéletet  

A japán bűntettesek felelősségre vonására az 1946 januárjában életre hívott Távol -keleti (Tokiói) 
Katonai Törvényszék zömében a béke elleni bűntettek miatt eme vádakról határozott. 
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Az ENSZ keretében már 1946-ban elkezdődtek a munkálatok az állandó nemzetközi büntetőbíráskodás 
feltételeinek megteremtésére. Ennek eredményeként született meg 1948-ban a népirtás bűntettének 
megelőzéséről és megbüntetéséről szólóegyezmény.  

A további munkálatok 2 irányban folytak: tervezetek készültek egyrészt az emberiség békéje és 
biztonsága elleni bűntettekről, másrészt a létrehozandó nemzetközi büntetőbíróság statútumáról.  

Az első statútumtervezet 1953-ban elkészült, de a hidegháború légkörében a folytatásra egészen 
1990-ig kellett várni, ekkor került ismét napirendre a nemzetközi bíróság felállításának ügye. 

 
Időközben a volt jugoszláv köztársaságok között kezdődött fegyveres konfliktusra reagálva az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa (BT), a szervezet alapokmányának VII. fejezetében biztosított jogkörévei élve 1993. 
február 19-én ad hoc nemzetközi törvényszék felállításáról határozott. A 808. számú határozatot, amely 
a háborús bűnösök üldözését és megbüntetését helyezte kilátásba, követte a 827. számú BT határozat a 
Törvényszék Alapokmányáról. (Az Alapokmányt az 1996. évi XXXIx. tv. mellékleteként hirdették ki. A 
törvény a Törvényszék Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról rendelkezik.) 
 
A Jugoszláv Nemzetközi Törvényszék a nemzetközi humanitárius jognak a volt Jugoszlávia területén 
1991-től kezdődő súlyos megsértése miatt jár el.  

Joghatósága kiterjed az 1949. évi Genfi Konvenciókban foglalt "súlyos jogsértésekre", a háború 
jogának és szokásainak megsértésére, a népirtásra és az emberiesség elleni bűntettekre.  

1994-ben a BT - ugyancsak az Alapokmány VII. cikke alapján - létrehívta a Ruandai Büntető 
Törvényszéket, amelynek joghatósága - figyelemmel a ruandai konfliktus zömmel nem-nemzetközi 
jellegére - a népirtásra, az emberiesség elleni bűntettekre, valamint az 1949. évi Genfi Konvenciók és 
az 1997. évi II. Kiegészítő Jegyzőkönyv közös 3. cikkének megsértésére terjed ki. 

A jugoszláviai és a ruandai események, a 2 ad hoc bíróság létrehozása körüli problémák, a BT-t ért 
bírálat - miszerint nem egyenlő mértékkel mér, amikor nemzetközi törvényszékek felállításáról 
határoz -, is szerepet játszottak abban, hogy az állandó nemzetközi büntetőbíróság körüli munkálatok 
felgyorsultak.  

 
1994-re a Nemzetközi Jogi Bizottság (International Law Commission) elkészítette a NBB alap 
okmányának tervezetét, 1 évre rá az ENSZ Közgyűlése a munkálatok folytatására Előkészítő Bizottságot 
hozott létre, és végül 1998. július 17-én a Rómában tartott diplomáciai konferencián részt vett államok 
nagy többséggel elfogadták a NBB alapokmányát. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2001. 
november 7-én határozott a NBB Statútumának megerősítéséről [72/2001.I. 7.) OGY. határozat]. 
 
A NBB szervei a szűk értelemben vett igazságszolgáltatási funkciót ellátó Elsőfokú és Fellebbezési 
Bírósági Részleg mellett a kontinentális eljárási rendszerben ismeretes vizsgálóbíró és a vádtanács 
feladataihoz hasonlatos teendőket ellátó ún. Tárgyalás-Előkészítő Részleg (Pre-Trial Division), 
valamin az ügyészi és az igazgatási feladatokat ellátó Jegyzői Hivatal.  

Az elnök és helyettesei alkotják az Elnökséget, amelynek feladata egyebek között a NBB megfelelő 
működésének, pártatlan eljárásának biztosítása.  

A NBB 18 bíráját a Részes Államok Gyűlése választja kilenc évre azon kiváló erkölcsiségű egyének 
közül, akik jártasak a büntető anyagi és eljárási jog, illetve a nemzetközi humanitárius jog és az 
emberi jogok területén.  

A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy a világ jelentősebb jogrendszerei megfelelően 
képviselve legyenek, gondoskodni kell tovább a méltányos földrajzi képviseletről, valamint a női és 
férfi bírák megfelelő arányáról.  

Ugyancsak a Részes Államok Gyűlése választja meg a NBB ügyészét és helyetteseit, míg a jegyzőt 
maguk a bírák választják.  
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A bíróság tanácsban jár, a Tárgyalás-előkészítő Tanácsra háruló - a Statútumban meghatározott - 
egyes feladatokat azonban egyesbíró is elláthatja.  

 
4.4.2. A Statútum jelentősége 
A NBB állandó bíróságkénit fog működni.  

Nem a győztesek által a vesztesek felelősségre vonására felállított törvényszék, mint a nürnbergi vagy a 
tokiói.     

Szemben a jugoszláv törvényszékkel, a NBB-t nemzetközi szerződés hozza létre és nem a BT 
határozata.  

Az ENSZ Alapokmányának 41. cikke felhatalmazza a BT-ot, hogy a béke megóvása és a katonai 
konfliktus megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A BT e rendelkezés 
alapján kiegészítő szerveként állította fel a jugoszláviai törvényszéket.  

A NB viszont nem a BT, nem az ENSZ szerve, a Bíróság és az ENSZ közötti kapcsolatot külön 
megállapodás rendezi.  

A NBB működésének megkezdéséhez szükséges legfontosabb döntéseket a Részes Államok 
Közgyűlése hozza meg: megválasztja és visszahívja a NBB bíráit, ügyé szét és annak helyetteseit, 
dönt a NBB költségvetéséről, a statútum módosításáról.  

A Közgyűlés határozza meg, hogy milyen intézkedések teendők a NBB-vel való együttműködést 
megtagadó államokkal szemben. 

 
A jugoszláviai törvényszék eljárási szabályait maga alakította ki és a joghatósága alá utalt 

bűncselekmények körének megállapításában, azok értelmezésében nagyfokú szabadságot élvez.  
A NBB által alkalmazandó anyagi és eljárási jogi szabályokat a Statútum és az Előkészítő Bizottság 

által kidolgozott "Bűncselekményi Tényállási Elemek" (Elements of Crime) és "Eljárási és 
Bizonyítási Szabályok" (Rules of Procedure and Evidence) részletezik.  

Ugyancsak eltérés a korábbi nemzetközi büntetőbíróságokhoz képest, hogy a NBB csak a létrejötte 
után elkövetett, és a Statútumban pontosan megjelölt legsúlyosabb emberi jogsértéseket fogja 
elbírálni.  Ugyanakkor a jövőre nézve időbeli korlát nélkül, nem úgy mint elődei, amelyek 1 adott 
időszakban (és területen) elkövetett jogsértések elbírálására kaptak felhatalmazást. 

A NBB létrejötte igazolja a nemzetközi közösség egyetértését abban, hogy az emberi jogok 
globalizációja már nem tűri, hogy a legsúlyosabb jogsértések esetében a büntetőhatalmat kizárólag 
szuverén államok gyakorolják.  

Jelzi annak felismerését, hogy a legsúlyosabb bűntettek elkövetőinek felelősségre vonására a nemzetek 
közösségének is joga van, így a NBB léte egyben az állami szuverenitás korlátozását jelenti.  

E vonatkozásban a NBB felállítása illeszkedik a második világháborút követően megindult folyamatba.  
Ennek első lépcsőjeként az alapvető emberi jogokat nemzetközi dokumentumokban deklarálták, 

majd pedig az államok (legalábbis egyesek) alávetették magukat a nemzetközi emberi jogi kontroll 
szervek eljárásának, illetve döntésének olyan ügyekben, amelyeket a joghatóságuk alá tartozó 
személyek indítottak magával az állammal szemben.  

Európában ma már a jogállamként való elismerés feltétele, hogy az adott ország biztosítsa a 
joghatósága alátartozó egyéneknek azt a lehetőséget, hogy emberi jogaik sérelme esetén panasszal 
fordulhassanak az Emberi Jogi Bírósághoz, és hogy a Bíróság döntését elfogadják és végrehajtsák. 

 
A Statútum, mint nemzetközi szerződés rendezi a joghatóság kérdését, meghatározza, hogy milyen 
bűntettek miatt, milyen feltételek mellett jár el a NBB; tartalmazza a Bíróság szervezetére vonatkozó 
legfontosabb szabályokat, és egyben rögzíti a legfontosabb anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket.  

Ezeknek a szabályoknak 1 része kétségkívül feltétele a NBB működésének.  
Ugyanakkor a diplomáciai konferencia résztvevői megtehették volna, hogy számos rendelkezés 

megfogalmazását magára a Bíróságra bízzák, amiképp ez a jugoszláviai törvényszék esetében történt.  
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Az ok, amiért ezt nem tették, magyarázható az alkotók ambiciózus kísérletével, hogy egybegyűjtsék 
azokat a jogelveket, garanciákat, szabályokat, amelyek a civilizált nemzetek körében általános 
elismerést élveznek.  

A Statútum ily módon mintát ad az egyes államok törvényhozói számára is: rögzíti a büntető 
igazságszolgáltatás nemzetközileg elfogadott mércéit. 
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24.  a) Halmazat.   Bírósági menetesítés és a kegyelmi mentesítés 
 
 
A) HALMAZAT 

12. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető 1 vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és 
azokat 1 eljárásban bírálják el. 

(2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bcs. az, ha az elkövető ugyanolyan 
bűncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid időközökben többször követ 
el. 

1. Egység 
- a terhelt büntetőjogi felelősségét egyetlen bűncselekményben kell megállapítani 
- emiatt egyetlen büntetést kell kiszabni, ill. egyetlen intézkedést kell alkalmazni 
- természetes 

- 1 cselekmény (A lelövi B-t) 
- összefüggő cselekménysor  (A 3x egymás után arcon üti B-t) 
- nyitott törvényi tényállás (A folyamatos méregadással megöli B-t) 
- mulasztásos bcs. (pl. feljelentés elmulasztása) 
- veszélyeztetési bűncselekmény(pl. közúti veszélyeztetés) 
- ismétlődéssel megvalósuló bűncselekmény(pl. vásárlók megkárosítása) 
- tartós (vagy állapot) bűncselekmény(pl. kitartottság) 
- folyamatos bűncselekmény(pl. lőfegyver tartása engedély nélkül) 

- törvényi  
- folytatólagosság (Btk. 12. § (2) bek) 
- összetett bcs. – delictum compositum(pl. rablás) 
- összefoglalt bcs. – delictum complexum(pl. több emberen elkövetett emberölés) 
- üzletszerűség 

2. Halmazat 
- a terhelt 1 vagy több bcs. törvényi tényállását merítette ki, és 
- valóságos halmazat esetén 1 eljárás keretén belül a 85. § szakasz alkalmazásával halmazati büntetést 

kell kiszabni 
- látszólagos 

- alaki:  1 cselekmény – több bűncselekmény 
1. specialitás:  általános – különös   (pl. csalás – adócsalás) 
2. konszumpció:  több – kevesebb   (pl. emberölés kísérlete – súlyos testi sértés) 
3. szubszidiaritás: enyhébb – súlyosabb    (pl. garázdaság („ha súlyosabb bcs. nem valósul meg”) 

- anyagi: több cselekmény – több bűncselekmény 
1. büntetlen előcselekmény 

a) önállótlan részcselekmény (pl. előkészület és befejezett bűncselekmény) 
b) összeolvadás (pl. rágalmazás és becsületsértés) 
c) büntetlen eszközcselekmény (pl. kettős házasság és közokirat-hamisítás) 

2. büntetlen utócselekmény (pl. a tolvaj a lopott dolgot utólag megsemmisíti) 
- valóságos 

- alaki: 1 cselekmény – több bűncselekmény 
- egynemű (homogén): 1 cselekmény egyidejűleg ugyanazt a törvényi tényállást többször meríti ki     

(pl. A a TV-ben kijelenti, hogy B és C hülye – 2 rb becsületsértés) 
- többnemű (heterogén): 1 cselekmény egyidejűleg különböző törvényi tényállásokat merít ki, és 

azok nem zárják ki egymást    (pl. A megüt 1 rendőrt, akinek eltörik az orra – hivatalos személy 
elleni erőszak és súlyos testi sértés) 

- anyagi: több cselekmény – több bűncselekmény 
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- egynemű (homogén):   több cselekmény ugyanazt a törvényi tényállást meríti ki, és nem állnak 
fenn a folytatólagosság feltételei    (pl. 2 lopás különböző személyek sérelmére – 2 rb lopás) 

- többnemű (heterogén):   különböző cselekmények különböző törvényi tényállásokat merítenek 
ki    (pl. A megüti B-t 1 kocsmában, majd másnap ellop 1 autót – garázdaság és lopás) 

 
A BÍRÓSÁGI MENTESÍTÉS ÉS A KEGYELMI MENTESÍTÉS 
1. A bírósági mentesítés 

103. § (1) A bíróság a szándékos bcs. miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltet, kérelemre, 
mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a szabadságvesztés kiállásától, illetőleg 
végrehajthatósága megszűnésétől a 102. § (1) bekezdésének d), e), illetve f) pontjaiban 
meghatározott idő fele már eltelt. 

(2) Az érdemesség elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a főbüntetés kitöltése óta folytatott 
életmódját, továbbá azt, hogy - amennyiben erre módja volt - jóvátette-e a cselekményével okozott 
sérelmet. 

- a bírósági mentesítésre kérelem alapján, a bíróság különleges eljárása során hozott határozatban 
kerülhet sor 

- feltételei 
- szándékos bűncselekmény 
- határozott tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés 
- elítélt erre vonatkozó kérelme 
- az elítéltnek érdemesnek kell lennie rá 
- a szabadságvesztés kiállásától, ill. végrehajthatósága megszűnésétől jogszabályban meghatározott 

várakozási idő eltelt 
2. Előzetes mentesítés 

104. § (1) A bíróság előzetes mentesítésben részesítheti az elítéltet, ha a szabadságvesztés végrehajtását 
felfüggeszti, és az elítélt a mentesítésre érdemes. 

(2) Az előzetes mentesítés hatályát veszti, ha a felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelik. 
- szabadságvesztés felfüggesztése esetén 
- ha az elítélt erre érdemes 
- feltételes, ugyanis hatályát veszti, ha a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik 

3. Kegyelmi mentesítés 
106. § A köztársasági elnök az elítéltet kegyelemből mentesítésben részesítheti akkor is, ha e törvény 

szerint ennek egyébként nincs helye. 
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25. a) Befejezett bűncselekmények.  A büntetés kiszabás általános szabályai 
 
A) BEFEJEZET BŰNCSELEKMÉNY 
1. Fogalom: befejezett a bűncselekmény, ha a különös részi törvényi tényállás valamennyi eleme 
megvalósult 
2. Csak befejezett alakja van: 

- gondatlan bűncselekmények:   § a törvény szerint kísérlete csak a szándékos bűncselekménynek 
lehet (16. §)      § a vegyes bűnösségi bűncselekmények esetében hasonló a helyzet 

- verbális bűncselekmények: ha elhangzik a kijelentés, akkor befejezett, de addig kísérleti szakba sem 
jut 

- tiszta mulasztásos bűncselekmények: akkor befejezett, mikor a kötelesség teljesítésének határideje 
lejárt 

- állapot-bűncselekmények: a bcs. a jogellenes állapot megteremtésével befejezett, az állapot 
megszűnésével bevégzett 

3. Befejezettség – bevégzettség 
- akkor bevégzett a bűncselekmény, ha a jogi tárgy elleni támadás ténylegesen véget ér 
- ez az esetek nagy részében azonos a befejezettséggel, de van ahol elválik (pl. erőszakos közösülés 

befejezett a nemi szervek érintkezésével, bevégzett ha az aktus véget ér)  
- a jogos védelmi helyzet a befejezettséget követően is fennállhat 
- bűnsegély vagy társtettesség egészen a bevégzettségig kifejthető 
- a befejezettséget követően lehetséges a minősítő körülmények megvalósítása 
- az elévülés a bevégzettség elérése után kezdődik 
- a bevégzettség után nyílik meg a magánindítvány lehetősége 

4. Eredmény-bűncselekmények: akkor befejezett, ha az eredmény megvalósul 
5. Sui generis előkészületi cselekmények: 

- a törvény önálló bűncselekményként rendel büntetni 1 előkészületi jellegű magatartást (pl. hamis 
tanúzásra felhívás) 

- ezek önmagukban befejezett bűncselekmények 
- ez az eset nem összekeverendő azzal, hogy 1 adott bűncselekményhez kapcsolódó előkészületi 

magatartást a törvény büntetni rendel 
- a sui generis előkészületi bcs. a legkönnyebben onnan ismerhető fel, hogy a Különös Rész 

büntethetőséget megszüntető fűz hozzá, tehát itt nem alkalmazhatók az előkészülettől visszalépésről 
szóló rendelkezések 

 
A BÜNTETÉS KISZABÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

83. § (1) A büntetést - céljának (37. §) szem előtt tartásával - a törvényben meghatározott keretek között 
úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bcs. és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség 
fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez. 

1. Figyelembe veendő körülmények:  § büntetés célja    § büntetési tételkeret    § a bcs. és az elkövető 
társadalomra veszélyessége   § bűnösség foka    § súlyosító és enyhítő körülmények 
2. A büntetés célja 

- a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt 
kövessen el 

- ez a speciális és generális prevenció együttes figyelembevételére utal 
- azonban előfordulhat, hogy az a büntetés, ami a generális prevenció szempontjából megfelelő, 

ellentmond a speciális prevenció által igényelt szankcióval 
- az elkövetett bcs. körülményei általában a generális prevenció szempontjából jutnak jelentőséghez, 

míg az elkövető sajátosságai a speciális prevencióhoz kapcsolódnak 
3. A büntetési tételkeret: 
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- az adott bűncselekményre kiszabott büntetésnek a Különös Részben meghatározott tételkeret között 
kell megjelennie 

– a törvény azonban speciális esetekben lehetőséget ad a tételkeret átlépésére, mind lefelé (pl. 24. § (2) 
bek), mind felfelé (pl. halmazati büntetés) 

4. A bcs. társadalomra veszélyessége (tárgyi súlya): 
- az adott tényállás körébe eső bcs. társadalomra veszélyességét a jogalkotó általában véve a büntetési 

tételkeret meghatározásával értékelte 
- a bíróságnak a büntetés kiszabásakor a konkrét cselekmény társadalomra veszélyességét kell 

értékelnie a tételkeret határain belül 
- jelentős mértékben függ a bcs. következményeitől 

5. Az elkövető társadalomra veszélyessége 
- az elkövető nem általában, hanem a bcs. elkövetése folytán veszélyes a társadalomra 
- vizsgálata elsősorban a speciális prevenció céljának szempontjából jelentős 
- elsősorban az alábbi tényezők segítenek:  § bcs. jellege, körülményei    § elkövető életmódja, életvitele    

§ korábbi elítélések    § bcs. elkövetése utáni magatartás 
6. Bűnösség foka: 

- az elkövető büntetőjogi felelőssége csak akkor állapítható meg, ha a cselekményt az elkövető bűnösen, 
azaz szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból követi el 

- a szándékosság és gondatlanság között a jogalkotó eleve különbséget tesz az eltérő tételkeret 
megállapításával 

- a büntetés kiszabásakor jelentőséget csak a bűnösség különböző foka, a cselekmény intenzitása kaphat 
- következő tényezők segítenek eligazodni:   § cselekmény tárgyi körülményei    § életkor    

§ beszámítási képesség    § jogszerű magatartás elvárhatósága    § a cselekmény indítéka és célja 
7. Enyhítő és súlyosító körülmények: 

- nem a számuk, hanem a nyomatékuk az irányadó 
- kétszeres értékelés tilalma: amit a jogalkotó már a törvényi tényállásban leszabályozott, nem lehet 

enyhítő vagy súlyosító     (pl. ha az elkövetőt törvényi rendelkezésnek megfelelően visszaesőként 
súlyosabb büntetésre ítélnek, nem lehet súlyosító körülmény a büntetett előélet) 

- részletes felsorolásukat a BK 154. sz. állásfoglalás tartalmazza, néhány példa: 
- súlyosító körülmények 

- alanyi:   § büntetett előélet    § többször volt büntetve    § rövid idő telt el az utolsó elítélés óta    
§ büntető eljárás hatálya alatt áll    § ittas, bódult állapot    § iszákos életmód    § kezdeményező 
szerep 

- tárgyi:    § veszélyes eszköz alkalmazása    § köznyugalom megzavarása    § nagy nyilvánosság előtt 
elkövetés     § pszchikai következmények a sértettnél    § terhes nő sérelmére    § többszörös 
minősítés    § kettőnél több halmazat    § folytatólagosság    § elszaporodottság 

- enyhítő körülmények 
- alanyi:    § büntetlen előélet    § fiatal felnőtt    § 14. életévét alig haladta meg    § idős kor    § tartásra 

nevelésre szoruló hozzátartozó    § beszámítási képesség korlátozottsága    § beismerő vallomás    
§ megbánás    § betegség    § elkövető sérülése 

-tárgyi:    § kísérlet    § sértett felróható közrehatása    § sértett megbocsátása    § alkalomszerű 
elkövetés    § kár megtérülése    § hosszabb idő telt el az elkövetés óta (el nem évülő 
bűncselekményeknél nem szokták figyelembe venni) 
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26. a) A kísérletre és az elkövetőkre vonatkozó elméletek.  A külföldi ítélet érvénye és a magyar 
jogsegélytörvény 
 
A) A KÍSÉRLETRE ÉS AZ ELKÖVETŐKRE VONATKOZÓ ELMÉLETEK 
1. A kísérlet 

16. § Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bcs. elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. 
17. § (1) A kísérletre a befejezett bcs. büntetési tételét kell alkalmazni. 
(2) A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy 

alkalmatlan eszközzel követik el. 
(3) Nem büntethető kísérlet miatt, akinek önkéntes elállása folytán marad el a bcs. befejezése, továbbá 

az sem, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. 
(4) Ha a (2)-(3) bekezdés esetén a kísérlet már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az 

elkövető e bcs. miatt büntetendő. 
- A kísérlet fogalmi elemei 

- szándékosság 
- az elkövetés megkezdése 
- a befejezés elmaradása 

- Szándékosság: 
- az elkövető szándékának meghatározott bcs. elkövetésére kell irányulnia 
- az eshetőleges szándékkal elkövetett bűncselekményeknek is lehetséges kísérlete 
- amennyiben a motívum és a célzat is tényállás elem, az elkövető tudatának erre is ki kell terjednie 
- amennyiben a minősítés gyógytartamtól vagy vagyoni értékhatártól függ, azt is kell vizsgálni, hogy 

minősíthető-e a terhelt magatartása a súlyosabb bcs. kísérleteként, vagy csupán az általa ténylegesen 
befejezett bcs. miatt áll fenn a felelőssége 

- Az elkövetés megkezdése 
- a kísérlet valamely különös részi törvényi tényállás végrehajtásának megkezdését jelenti, azaz 

legalább 1 tényállási elem megvalósul, de nem meríti ki az összes elemet 
- amennyiben 1 bűncselekménynek több elkövetési magatartása van, azok közül bármelyik 

megkezdésével kísérleti szakba jut 
- nyitott törvényi tényállások esetén a magatartás jogtárgyat közvetlenül veszélyeztető módja 

szolgálhat alapul a kísérlet megállapítására 
- ha a kifejtett magatartás olyan mértékben alkalmatlan, hogy a védett jogi tárgyat nem veszélyezteti, 

a szándék önmagában nem büntethető 
- A befejezés elmaradása 

- a szubjektív oldalon meg kell jelennie az elkövető részéről a befejezésre irányuló szándék 
- a bcs. akkor befejezett, ha a törvényi tényállás valamennyi eleme megvalósul 
- a materiális bűncselekmények a tényállásszerű eredmény megvalósulásával válnak befejezetté, így 

addig kísérleti szakban marad 
- az immateriális bűncselekmények akkor válnak befejezetté, ha az elkövető az elkövetési magatartást 

teljes egészében kifejtette 
- a tartós- ill. állapotbűncselekmények a jogellenes helyzet létrehozásával befejezetté válnak, és az 

elkövetési idő addig tart, amíg a jogellenes helyzet fennáll  ezen bűncselekmények kísérlete csak a 
jogellenes helyzet létrehozásáig tarthat 

- ha a Különös Rész valamely előkészületi jellegű cselekményt sui generis bűncselekményként 
szabályoz, ezek megvalósítása szintén befejezett bűncselekmény 

- Fogalmilag kizárt kísérlet 
- gondatlan bűncselekmények 
- szoros értelemben vett vegyes bűnösségű bűncselekmények 
- tiszta mulasztásos bűncselekmények 
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- büntetendő előkészület 
- részesség 

- A kísérlet típusai: 
- befejezett és befejezetlen (27. tétel) 
- alkalmatlan (28. tétel) 
- közeli és távoli: a kísérlet megvalósítási fokát jelenti, melynek a büntetés kiszabása során van 

jelentősége (távoli kísérlet enyhítő körülmény) 
 
- A kísérlet szankcionálása:  

- fő szabály: a befejezett bcs. büntetési tételét kell alkalmazni (parifikáció elve) 
- az enyhítésre vonatkozó rendelkezésekben a jogalkotó lehetővé teszi, hogy a büntetés kiszabása 

során a büntetési tétel alsó határát átlépje a bíróság 
- A kísérletre vonatkozó elméletek: 

- objektivista elmélet:  
- a kísérlet büntetendőségének az alapja az, hogy veszélyezteti a jogi tárgyat 
-veszélyeztető bűncselekmény, mert ugyan a tényállás nem valósult meg, de annak a veszélye 

fennállt 
- szubjektivista elmélet 

- a gonosz szándékot meg kell büntetni, ha a külvilágban cselekmény formájában kifejezésre jutott 
- minden kísérlet alkalmatlan kísérlet, mert a kitűzött cél nem valósult meg 
- bevezeti az irreális cselekmény fogalmát, mellyel kirekeszti az olyan cselekményeket, melyek 

nyilvánvalóan nem alkalmasak a kívánt eredmény elérésére (pl. ráolvasás, viszbábu) 
2.Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bcs. törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bcs. törvényi tényállását, egymás tevékenységéről tudva, 

közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bcs. elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bcs. elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- Az elkövetőkre vonatkozó elméletek: 
- okozatossági teória:  

- eredetileg:  A bűnszerző az elsődleges okot (causa efficiens) szolgáltatja.   A bűnsegéd pedig a 
másodlagos okot (causa secundaria) 

- később: a tettesi cselekmény az oka, a bűnsegély viszont csak a feltétele a bcs. megvalósulásának 
- ez az elmélet meghaladottá vált, mikor a kauzalitástanban a feltételek egyenértékűsége került 

előtérbe 
- szubjektivista irányzat 

- minden elkövető cselekménye azonos jelentőségű oka a bcs. megvalósulásának  az elhatárolás 
csak szubjektív alapon lehetséges 

- tettes az, akit az animus auctoris jellemez, tehát aki a cselekményt saját érdekében állónak tekinti 
- bűnsegéd az, akit az animus socii jellemez, tehát aki a cselekményt idegen érdekűnek tartja 

- objektivista irányzat: a tényállás keretein belüli cselekmény a tettesség, az azon kívüli a résszesség 
- Tatherrschaft-elmélet:  

-aki a tényállást megvalósítja, mindig tettes 
- a közvetett tettes cselekménye egyáltalán nem, a társtettessé pedig nem feltétlenül tényállásszerű 
- a társtettességhez csak az szükséges, hogy az egyes cselekmények az összterv kivitelezésének 

szükségszerű részét képezzék  tettes az a szervező is, aki maga nem vesz részt a cselekmény 
elkövetésében, de szervező magatartásával irányítja a cselekmény lefolyását 
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- Az elkövetők kategorizálása: 
- elhatárolási szempont:   A tettesek törvényi tényállást valósítanak meg.   A részesek még részben sem 

valósítanak meg törvényi tényállási elemet 
- tettesek:   § tettes: közvetlen, közvetett (30. tétel)   § társtettes 
- részesek § felbujtó (32. tétel)      § bűnsegéd (33. tétel):  fizikai,  pszichikai 
- a szándékos bűncselekményeknek lehet tettese, társtettese és részese egyaránt 
- a gondatlan bűncselekmények valamennyi elkövetője önálló tettesként felel 
- ha a törvény szerint eleve több ember valósít meg 1 bűncselekményt (pl. fogolyzendülés), akkor 

mindegyik elkövető önálló tettesként felel 
 
- A tettes 

- fogalom:   § az a személy, aki önállóan vagy közvetett módon törvényi tényállási elemet, ill. annak 
kísérletét megvalósítja.     § nem szükséges, hogy a törvényi tényállás valamennyi elemét 
megvalósítsa 

- közvetlen tettes:   § a törvényi tényállást saját tevékenységével valósítja meg    § akkor is közvetlen 
tettes, ha eszközként állatot használ fel (viszont, ha embert használ eszközként, akkor közvetett 
tettességről beszélünk) 

- társtettes:  
- legalább 2 tettes valósítja meg uazt a bűncselekményt 
- alanyi oldalon szándékegységet, tárgyi oldalon a törvényi tényállás részben vagy egészben történő 

közös megvalósítását jelenti 
- a szándéknak ki kell terjednie az adott bcs. tényállási elemeire, és azt is át kell fognia, hogy közösen 

valósítják meg 
- az elkövetőknek tisztában kell lenniük saját magatartásukon túl társaik magatartásával, azok 

összefüggéseivel, valamint azzal, hogy tevékenységeik kiegészítik egymást, és együttesen 
alkalmasak a kívánt cél elérésére 

- többféle együttes magatartást jelenthet 
- mindegyikük megvalósítja a törvényi tényállás vmennyi elemét 
- csak egy-egy tényállási elemet valósítanak meg, de azok együttesen az egész tényállást kimerítik 
- egymást követően, láncolatosan valósítják meg a tényállást 
- nyitott törvényi tényállást esetén az eredményt előidéző cselekménysorozatban úgy vesznek részt, 

hogy tudatuk átfogja a törvényi tényállásban írt eredmény bekövetkezésének lehetőségét 
- túllépés 

- mennyiségi:  a társ olyan súlyosabb bűncselekményt követ el, amely magában foglalja a 
szándékegységbe tartozó deliktumot is   (pl. minősített eset – alapeset, rablás – lopás) 

- minőségi:  a társ a szándékegységen túlmenő más bűncselekményt is elkövet.  Erre a társtettesség 
már nem terjed ki. 

 
A KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYE ÉS A MAGYAR JOGSEGÉLYTÖRVÉNY 
Külföldi ítélet érvénye (Btk.) 

6. § (1) A külföldi bíróság ítélete a magyar bíróság ítéletével azonos érvényű, ha 
a) a külföldi bíróság a magyar hatóságok feljelentése alapján vagy a büntetőeljárás átadása folytán járt 

el, 
b) az elkövetővel szemben a külföldi bíróság olyan cselekmény miatt járt el, amely mind a magyar 

jog, mind a külföldi állam joga szerint büntetendő, és a külföldön folyamatban volt eljárás, valamint 
a kiszabott büntetés, illetve alkalmazott intézkedés összhangban van a magyar joggal. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek megléte esetén sem ismerhető el a külföldi 
bíróság ítéletének érvénye, ha az elítélés politikai vagy azzal szorosan összefüggő egyéb 
bűncselekmény, illetőleg katonai bcs. miatt történt. 
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(3) A cselekmény nem tekinthető politikai, illetőleg katonai bűncselekménynek, ha annak 
elkövetésénél, figyelemmel az összes körülményre, így a bcs. által elérni kívánt célra, a bcs. 
indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközökre, a bcs. 
köztörvényi jellege túlnyomó a politikaihoz, illetőleg a katonaihoz képest. 
(4) A szándékos emberölés, illetve a szándékos emberölést is magában foglaló bcs. a külföldi ítélet 
érvényének megállapítása szempontjából mindig köztörvényi jellegű bűncselekménynek 
tekintendő. 
(5) Ha a magyar büntető törvény hatálya alá tartozó személy cselekményét külföldi bíróság már 
elbírálta, az (1) bekezdés esetét kivéve, a büntetőeljárás megindításáról a legfőbb ügyész határoz. 
Ebben az esetben a külföldön végrehajtott büntetést vagy előzetes fogvatartást a magyar bíróság által 
kiszabott büntetésbe be kell számítani. 
(6) Külföldi bíróság ítéletén törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel, továbbá az Egyesült 
Nemzetek Biztonsági Tanácsa kötelező határozatával létrehozott nemzetközi büntető bíróság jogerős 
ítéletét is érteni kell. 

 
A külföldi ítélet érvényének elismerése az elítélt szempontjából egyrészt előnyös, másrészt hátrányos.  

Előnyös azért, mert érvényesíti a ne bis in idem elvét, tehát a külföldi ítéletben elbírált cselekmény 
miatt nem lehet újabb eljárást indítani.  

Hátrányos viszont azért, mert vele járnak mindazok a jogkövetkezmények, amelyek az elítéléshez 
fűződnek.  

A 6. § (5) bekezdése a ne bis in idem elv mérlegeléses alkalmazását írja elő, mert a legfőbb ügyészre 
bízza, hogy a külföldi ítélet elismerését vagy a magyar büntetőeljárás megindítását kezdeményezi-e, 
esetleg egyiket sem.  
A (6) bekezdés értelmező rendelkezés, mert enélkül a nemzetközi bíróságok ítéleteit nem lehetne e 
rendelkezés alá vonni. 
A Btk. 6. §-át azért kell a bűnügyi együttműködésről szóló részben tárgyalni, mert ennek fogalmai nem a 
Btk., hanem a jogsegély fogalmai. A katonai bűncselekmények ugyan szerepelnek a Btk.-ban, de a 
politikai vagy köztörvényi bűncselekmények viszont nem. Az utóbbiak kifejezetten a jogsegély 
kategóriái. 
4.1.3. A magyar jogsegélytörvény 
Az 1996. évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről (Nbj.) hatályba lépéséig a 
jogsegélyről két- és többoldalú nemzetközi szerződések, továbbá a Btk. és a Be. néhány rendelkezése 
szólt. E törvény hatálybalépéséig nem volt jogegély törvényünk. 
A törvény 1. Fejezete rendelkezik a jogforrások hierarchiájáról. A 

2. §-ba foglalt közrendi klauzula általános érvényű, tehát alkalmazása minden jogsegélyt kizár, ha a 
jogsegély kérése vagy teljesítése csorbítja a Magyar Köztársaság felségjogait, veszélyezteti 
biztonságát, sérti közrendjét.  

A 3. § a törvény és a nemzetközi szerződések viszonyáról szól. Ebben a viszonyban a törvény lex 
generalis a szerződés pedig lex specialis.  

A 10. § kiegészítő szabályként a Be. alkalmazását is lehetővé teszi, amennyiben az a fentiekkel nem 
ellentétes. 

Az 5. § a kettős inkriminációt, a 6. § pedig a viszonosságot szabja feltételként.  
Az 5. § a jogsegély teljesítését ugyanolyan feltételek mellett zárja ki, mint a Btk. 6. §-a a külföldi ítélet 

érvényének megtagadását a politikai és katonai bűncselekményeket illetően. 
Ezekkel kapcsolatban akkor létesíthető együttműködés, ha az adott cselekmény a Btk. 6. §-a szerint 

köztörvényi jellegű bűncselekménynek minősül. 
4.1.3.1. A kiadatás 
Kiadatásra büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés végrehajtása céljából kerülhet sor.  
A kettős inkriminációt a törvény a kiadatási bűncselekmények kategóriájával is szűkíti.  
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Kiadatási bűncselekménynek minősül a büntetőeljárás lefolytatásával kapcsolatban az 1 évet 
meghaladó szabadságvesztéssei büntetendő cselekmény mind a magyar, mind a megkereső állam 
törvénye szerint.  

A szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatban pedig a még végre nem hajtott résznek kell 6 hónapot 
meghaladni.  → speciális pozitív feltételei a kiadatásnak. 

A törvény számos negatív feltételt is tartalmaz.  
Eszerint nincs helye kiadatásnak az elévült és a kegyelemben részesült bűncselekményekkel vagy 

büntetésekkel kapcsolatban.  
Kiadatási akadályamagánindítvány hiánya is.  
A ne bis in idem elvet a törvény csak a magyar bíróságjogerős ítéletével kapcsolatban érvényesíti, más 

bíróság ítéletének nem tulajdonít ilyen hatást. 
Sajátos feltételei vannak a magyar állampolgár és a menekült kiadatásának. Magyar állampolgárt 
akkor lehet kiadni, ha másik állam polgára is és egyben állandó lakóhelye külföldön van.  
A menekültet pedig annak az államnak nem lehet kiadni, ahonnan elmenekült. 
A megkereső államban halálbüntetés kiszabását is lehetővé tévő bcs. miatt csak akkor engedélyezhető a 
kiadatás, ha a megkereső előbb biztosítékot nyújt arra, hogy a kiadott személlyel szemben azt nem 
szabják ki, vagy nem hajtják végre.  
Tartalmazza a törvény a nemzetközi gyakorlatban a specialitás elvének hívott szabályt is: csak a kiadatás 
tárgyát képező bcs. miatt lehet az eljárást lefolytatni, de más bcs. miatt nem.  

Garanciát kell kapni arra nézve is, hogy a kiadatás tárgyát képező eljárást követően vagy a 
büntetés-végrehajtás befejezése után, a kiadott személy elhagyhatja az adott állam területét. 

A magyar jog - hasonlóan a külföldön általában elfogadottakéhoz - a kiadatási eljárást megosztja, az 
igazságügy-miniszter csak akkor fordul a bírósághoz, ha a kiadatási kérelmet a közrendi klauzula 
sérelmére hivatkozva nem utasította el.  

 
A bíróság vizsgálja meg, hogy a kiadatásnak a törvényben írt pozitív feltételei fennállnak-e, illetve 

negatív feltételek nem forognak-e fenn.  
A bíróság negatív döntése köti az igazságügyi minisztert, tehát ha a bíróság úgy dönt, hogy a 

kiadatás feltételei nem állnak fenn, akkor a miniszter a kérelmet erre hivatkozással elutasítja.  
A bíróság pozitív döntése viszont nem köti a minisztert, tehát a miniszternek diszkrecionális jogköre 

a kiadatási kérelem elutasítása akkor is, ha a kiadatás feltételei fennállnak. 
A törvény ismeri az egyszerűsített kiadatási eljárást:   ha az érintett személy a kiadatáshoz hozzájárult. 
I 

lyenkor a bíróságnak a feltételeket nem kell vizsgálni. Az egyszerűsített kiadatási eljárás az elkövető 
szempontjából azért hátrányos, mert ha hozzájárul a kiadatásához, akkor elveszti a specialitás elvben 
jelentkező védelmet. 

Megoszlik a nemzetközi gyakorlat abban a kérdésben, hogy a kiadatási eljárás során csak jogkérdéseket, 
vagy ténykérdéseket is lehet vizsgálni.  

Az angolszász jogrendszerben - amely lehetővé teszi a saját állampolgár kiadatását - prima facies 
bizonyítékokat is megvizsgálnak, annak érdekében, hogy például az alib-ibizonyítás nem zárja ki az 
elkövető felelősségét az adott bűncselekményért.  

A kontinentális jogokban hagyományosan ilyen ténykérdéseket nem vizsgálnak.  
A magyar törvény 20. § (1) bekezdésének e) pontja annyit mond, hogy a Fővárosi Bíróság a kiadni 

kért személyt meghallgatja, különösen személyazonosságáról, állampolgárságáról és a kiadatás 
feltételeit a törvény alapján befolyásoló körülményekről, ha erre nyilatkozni kíván.  
Ez a szöveg a "különösen" fordulattal arra utal, hogy a bíróságnak lehetősége lenne más kérdések 

vizsgálatára is. Tehát a törvény például az okirattal történő alibibizonyítást nem zárja ki. A bírói 
gyakorlat ebben kérdésben alakulhat úgy is, hogy teljes hitelű okiratokat ténykérdésre nézve is 
elfogad. 
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A magyar törvény szerint, ha a kiadatás feltételei fennállnak, akkor. a kiadni kért személy kiadatási 
letartóztatásba kerül, amely 6 hónapig tarthat és arról a Fővárosi Bíróság 1 alkalommal még 
további 6 hónappal meghosszabbíthatja. Ez aránytalanul hosszú időnek tűnik, ha figyelembe 
vesszük, hogy a letartóztatásra a kiadatás feltételeinek megállapítását követően kerül sor. 

A külföldi államhoz az igazságügy-miniszter - bírósági elfogatóparanccsal együtt - megkeresést 
intézhet büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés végrehajtása céljából történő kiadatásra. 

4.1.3.2. A büntetőeljárás átadása/átvétele 
A nemzetközi gyakorlatban a bűnügyi jogsegélynek ez a formája működik a legkevésbé.  

Ennek magyarázata, hogy a büntetőeljárás szabályai egyrészt alapvetően eltérnek az angolszász és a 
kontinentális jogrendszerekben, másrészt a kontinentális jogrendszeren belül is számos olyan eltérés 
van, amely ennek a jogsegélyformának a működését akadályozza.  

Leginkább csak a jogi kultúrában egymáshoz nagyon közel álló államok között működtethető ez az 
intézmény. 

A magyar törvény erről csak annyit mond, hogy a büntetőeljárás átadható, ha célszerű, hogy azt más 
állam hatósága folytassa le.  

A törvényben említett fordulatok csak példálózóak. Ilyennek tekinti a törvény a Magyarországon 
tartózkodó terhelt átadását annak az államnak, amelynek a polgára és állandó lakó- vagy tartózkodási 
helye is ott van.  

A törvényi példa inkább a kényszerhelyzetet rögzíti, tehát azt, hogy a terhelt külföldön van és a 
kiadatására nem kerülhet sor. 

A törvény rendelkezik a büntetőeljárás kötelező átadásáról is, abban az esetben, ha erről nemzetközi 
szerződés rendelkezik.  

A büntetőeljárás átadása céljából is előzetes letartóztatást lehet elrendelni, de ez legfeljebb csak 3 
hónapig tart. 

A büntetőeljárás átvételére akkor kerülhet sor, ha a terhelt magyar állampolgár vagy Magyarországra 
bevándorolt nem magyar állampolgár. Az átvételről a legfőbb ügyész dönt. 
A törvény a jogsegély formái között tárgyalja a feljelentést a külföldi államnál. Erre természetesen akkor 
kerülhet sor, ha a terhelt nem tartózkodik Magyarországon. 
 
4.1.3.3. A szabadságvesztés végrehajtásának átvétele/átadása 
A külföldi bír. által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvételére akkor kerülhet sor, ha 

- az elítélt ehhez hozzájárult, 
- 1 évi vagy ennél hosszabb a még letöltendő szabadságvesztés, 
- az elítélt magyar állampolgár és állandó lakóhelye Magyarországon van, vagy - Magyarországra 

bevándorolt nem magyar állampolgár. 
 
A kettős inkrimináció pozitív feltétele mellett a törvény a ne bis in idem elv alkalmazásával kizárja a 
végrehajtás átvételét, ha az adott cselekményt a magyar bíróság már jogerősen elbírálta. 

Ebben az együttműködési formában is vizsgálja az igazságügyi miniszter a közrendi klauzulát, és ha az 
nem zárja ki az együttműködést, akkor a külföldi megkeresést megküldi a Fővárosi Bíróságnak. A  

Fővárosi Bíróság először arról dönt, hogy az átvétel feltételei fennállnak-e. Ha a bíróság döntése szerint 
a feltételek nem forognak fenn, akkor az átvételre nem kerülhet sor.  

Ellenkező esetben az igazságügy-miniszter eldönti azt, hogy átveszi-e a büntetés végrehajtását. 
 
Ha ezt az elítéltre nézve kedvezően döntötte el, tehát a büntetés végrehajtását átveszi, akkor kezdődik az 
újabb - exequatur - bírósági eljárás.  

Ebben az ítélet honosításának is nevezhető eljárásban a Fővárosi Bíróság a külföldi ítélet alapján 
büntetést szab ki.  
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A külföldi ítéletben megállapított tényállást és jogi minősítést nem bírálhatja felül, csak a büntetést 
hozza összhangba a magyar törvénnyel.  

A bíróság döntésének az feltétlenül korlátja, hogy a külföldi ítéletben megállapított büntetésnél 
súlyosabbat akkor sem szabhat ki, ha az adott büntetés kiszabására a magyar büntetési keret nem 
adna lehetőséget.    Például a külföldi bíróság 1 olyan bűncselekményért 1 év 6 hónapi 
szabadságvesztést szabott ki, amely a magyar Btk. szerint 2-8 évi szabadságvesztéssel lenne 
büntethető. A magyar bíróság 1 év 6 hónapnál hosszabb szabadságvesztést nem állapíthat meg. 

 
A büntetés-végrehajtás átvételekor a feltételes szabadságra bocsátás a végrehajtó állam joga szerint 
történik.  

A feltételes szabadságra bocsátás pedig csak lehetőség. Mivel az országok gyakorlata meglehetősen 
eltérő abban a kérdésben, miként alkalmazzák a feltételes szabadságra bocsátást, előfordulhat, hogy 
az elítélt hoszszabb időt tölt a börtönben, mintha a büntetést az azt kiszabó államban töltené. 

Az egymáshoz közel álló jogrendszerekben a büntetés-végrehajtás átvétele egyszerűbb módon is 
történhet, mert a büntetés-végrehajtási hatóságok elismerik a külföldi bíróság döntését és az ítéletet 
közvetlenül végrehajtják. 

A magyar bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtása külföldi államnak átadható.  
A magyar állampolgárral szemben kiszabott büntetés végrehajtása akkor adható át, ha az illető lakó- 

vagy szokásos tartózkodási helye külföldön van. 
 
4.1.3.4. Az eljárásijogsegély 
Az eljárási jogsegély minden büntetőeljárási cselekményre kiterjedhet. Ezen belül a bizonyítási 
eszközök felkutatására, a terhelt és a tanúk kihallgatására, szakértő meghallgatására, szemlére, 
házkutatásra, motozásra, lefoglalásra.      Ez jelentheti az iratok és tárgyak megküldését és a bűnügyi 
nyilvántartásban szereplő adatok átadását is. 
 
Viszonosság esetén az eljárási jogsegély a kettős irányában is teljesíthető.  

Az eljárási jogsegély keretében rendelkezik a törvény a külföldi hatóságok őrizetében lévő 
személyeknek az átszállításáról Magyarország területén.  

A letartóztatott személy átszállítása a magyar légtéren akkor is jogsegélyeljárás tárgya, ha leszállást 
magyar területen nem terveznek. 

A magyar törvény mentességet biztosít a külföldről megjelenő tanúk és szakértők számára a 
beutazásuk előtt elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban. Ez a mentesség az eljárás lefolytatását 
követően még 8 napig érvényes. Amennyiben az ország területét ezt követően nem hagyják el, akkor 
a mentesség hatályát veszti. 
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27. a) Befejezett és befejezetlen kísérlet, az önkéntes visszalépés és a maradék-bűncselekmény.    
Az Európai Unió büntetőpolitikájának indokai, előzményei és intézményi keretei 
 
 
A) BEFEJEZETT ÉS BEFEJEZETLEN KÍSÉRLET, AZ ÖNKÉNTES VISSZALÉPÉS ÉS A 
MARADÉK-BŰNCSELEKMÉNY 
1. Befejezett kísérlet 

- az elkövető a maga részéről mindent megtett annak érdekében, hogy a bcs. megvalósulásához 
szükséges eredmény bekövetkezzen, azaz elindította azt az okfolyamatot, amely az ő további 
magatartása nélkül is alkalmas arra, hogy a bcs. befejezetté váljon 

- abban különbözik a befejezett bűncselekménytől, hogy vmelyik tényállási elem nem valósul meg 
- nincs egységes nézet abban a tekintetben, hogy csak materiális deliktumok esetében van-e helye 

befejezett kísérletnek 
- a hivatalos tankönyv szerint ez a nézet téves (tehát szerintük nem csak materiális bűncselekmények 

esetében van helye), de amennyire tudom ezzel a nézettel egyedül van 
- szvsz csak materiális bűncselekmények esetében van helye, de a vizsgán szerintem ne foglalj állást 

ebben a kérdésben, csak említsd meg, hogy 2 álláspont van ebben a kérdésben 
2. Befejezetlen kísérlet:   a tettes az elkövetési magatartást csak részben fejti ki, tehát további 
tevékenységet kellene kifejtenie a bcs. befejezetté válásához 
3. Önkéntes visszalépés 

- a kísérlet 2 fajtájának abból a szempontból van jelentősége, hogy az önkéntes visszalépés melyik 
fajtája kapcsolódhat hozzájuk 

- önkéntes eredmény-elhárítás 
- csak bejezett kísérlet esetén kerülhet rá sor 
- aktív magatartást feltételez 
- döntően belső motívumból kell erednie 
- nem szükséges, hogy az elkövető egyedül hárítsa el az eredményt, de büntetlenséget akkor 

eredményez, ha az ő magatartása indítja el azt az okfolyamatot, amely végül az eredmény 
elmaradásához vezet 

- személyhez kötődő magatartás, ezért többes elkövetés esetén mindegyik elkövető vonatkozásában 
külön-külön kell vizsgálni 

- önkéntes elállás 
- csak befejezetlen kísérlet esetén kerülhet rá sor 
- passzív magatartás, konkrétan az elkövetés abbahagyását feltételezi 
- döntően belső motívumból kell erednie 
- ha 1 elkövető van, maga az önkéntes elállás – feltéve, hogy nincs maradék-bűncselekmény – a terhelt 

részére önmagában is büntetlenséget biztosít 
- több elkövető esetén az i szükséges, hogy önkéntes elálló egyben akadályává váljon annak, hogy a 

többi elkövető megvalósítsa a bűncselekményt 
4. Maradék-bűncselekmény 

- ha az önkéntes visszalépés miatt az elkövető nem büntethető, de közben a visszalépés ellenére 1 másik 
bcs. is megvalósul, akkor emiatt büntethető lesz 

- tehát arról van szó, hogy az elkövető mire visszalép, az addig kifejtett cselekménye beilleszkedik 
valamilyen más bcs. törvényi tényállásába 

 
AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐPOLITIKÁJÁNAK INDOKAI, ELŐZMÉNYEI ÉS INTÉZMÉNYI 
KERETEI 
4.2. Az Európai Unió büntetöpolitikája 
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Az államok a büntetőjogot és a büntetőeljárási jogot a közelmúltig a nemzeti hagyományokban 
gyökerező történelmi tapasztalatok termékének és nemzeti szuverenitásuk elválaszthatatlan részének 
tekintették.  
A büntetőjog fejezi ki a jogágak közül a legerőteljesebben egy nemzet történelmi, politikai és kulturális 
hagyományait, valamint sajátos értékszemléletét.  
A 90-es évek elejéig a közösségi jog és a belső büntetőjog viszonyát ezért a párhuzamosság jellemezte: a 
tagállamok szuverén jogaikat a büntető igazságszolgáltatás területén nem ruházták át a 
Közösségre, amely ennek következtében nem is rendelkezhetett saját büntetőjogrenddel.  
A legutóbbi évtizedben azonban Európában a politikai és gazdasági integráció az államok 
összekapcsolódásának és kölcsönös függésének olyan új minőségét hozta létre, amely az állami 
szuverenitás jelentős mértékű korlátozásával járt a büntetőjog területén is. 
A közösségi jog és a belső büntetőjog párhuzamosságának időszaka a belső piac létrehozásával véget 
ért. Az utóbbi a bűnözés minőségi átalakulásához vezetett, amelyet a gazdasági bűncselekmények, 
valamint a határon átnyúló szervezett bűnözés előtérbe kerülése jellemez. A büntetőjognak, a 
büntetőpolitikának, valamint a bűnüldözésnek fokozott erőfeszítéseket kellett tenni, hogy ezekkel az új 
jelenségekkel fel tudja venni a harcot. 
Az Európai Unió büntetőpolitikája ugyan nem jogi fogalom, de eltér a büntetőpolitika hagyományos 
meghatározásától.  

A büntetőpolitika konvencionális értelemben a büntetőjogra vonatkozó nézetek, álláspontok szabad 
ütköztetése.  

Az Európai Unióban a büntetőpolitika azonban nem vélemények szabad üt' ése, sőt nem is a 
tagállamok közös büntetőpolitikája. Az Európai Unió büntetőpolitikája újfajta, kőtelező 
intézményrendszer, amely az uniós szervek azon törekvéséinek összességét jelöli, amelyek a 
bűnözés új fonnáival szembeni harc eredményességének érdekében a belső büntetőjogok 
hannonizációját, valamint a jövőben egy nemzetek feletti, szupranacionális büntetőjog kialakítását 
szorgalmazzák. Jelenleg az Európai Unió büntetőpolitikája egy regionális intézményrendszer 
kialakítására:" törekszik.  

A nemzeti büntetőjogok egymáshoz közelítése nem csupán európai jelenség, hanem összefügg a 
nemzetközi büntetőjog fejlődésével.  

Utóbbi a második világháború tapasztalataira építve bizonyos értékeket nemzetközi szintű büntetőjogi 
védelemben kíván részesíteni.  

Ennek érdekében a nemzetközi bűncselekmények egy csoportját a nemzetközi jog büntetni rendeli, és 
az elkövetők felelősségre vonását nemzetközi büntetőbíróság révén kívánja megvalósítani.  

A Ruanda, valamint a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények elbírálására 
felállított ad hoc nemzetközi törvényszékek mellett elfogadták a Nemzetközi Büntetőbíróság 
létrehozásáról szóló statútumot (1998 Rome Statu te of the International Criminal Court). 

4.2.1. Büntetőpolitikai indokok 
A nemzeti büntetőjogok harmonizációja nem öncél. Az Európai Unió büntetőpolitikáját gyakorlati 
indokok hívták életre. 
1. A legfontosabb és a leggyakrabban említett indok a bűnözés nemzetközivé válása. Ez a folyamat a 
belső piac létrehozásával felerősödött, és két irányban is megmutatkozik:  
- egyrészt a szokásos bűncselekmények nemzetközi dimenziót nyertek,   Pl. egyszerűen előfordulhat 
például, hogy egy német turista pénztárcáját egy délutáni elzászi kirándulás alatt egy olasz zsebtolvaj 
lopja el.   →  Ez az egyszerű tényállás is három joghatóságot alapoz meg: az olasz és a német jog-
hatóságot a személyi elv alapján, a franciát pedig a területi elv alapján.  
- újfajta, komplex bűncselekmények terjedtek e: Pl. pénzmosás, az embercsempészet, a kábítószer-
kereskedelem és a szervezett bűnözés körébe tartozó más deliktumok.  
2. Az Európai Unió büntetőpolitikájának következő indoka a hagyományos bűnügyi együttműködés 
kevésbé hatékony volta. Ez  az államok nemzeti szuverenitását messzemenően figyelembe veszi.  
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A bűnügyi együttműködésre vonatkozó nemzetközi egyezmények mind koncepciójukban, mind 
szerkezetükben az ún. megkeresési elven alapulnak.  A megkereső állam jogsegélykérelemmel 
fordul a megkeresett államhoz, amely belső jogának a bűnügyi együttműködésre vonatkozó szabályai 
szerint dönt a kérelemről.     Pl. kérheti a megkereső állam egy másik részes államtól személy kiadását 
büntetőeljárás lefolytatása, vagy a Büntetés végrehajtása céljából, de kérheti a megkereső állam a 
másik államtól az annak területén tartózkodó tanú kihallgatását, bizonyítékok felkutatását stb.  

3. Végül meghatározó indoka az Európai Unió büntető politikájának, hogya gazdasági integráció révén 
kialakult új, szupranacionális jogtárgyakat büntetőjogi védelemben kell részesíteni. A 
szupranacionális jogtárgy kifejezés azokat a védendő értékeket jelöli meg, amelyek kifejezetten az 
Európai Unióhoz kapcsolódnak, és amelyek túlnyúlnak egy adott állam érdekein. Ilyen 
szupranacionális jogtárgy Pl. az Unió költségvetése, illetve általánosságban az Unió pénzügyi érdekei, az 
Unió közéletének tisztasága. 

A nemzetállami tradícióknak megfelelően a belső büntetőjogok csak az adott tagállam érdekeit 
részesítették büntetőjogi védelemben.  

Ezek a jogharmonizációs törekvések erősítésére ösztönözték az Európai Unió szerveit, amely a 90-es 
évek 2dik felétől számos egyezmény és más dokumentum elfogadásában mutatkozott meg. 
4.2.2. Előzmények 
Az Európai Uniót a Maastrichti Szerződés hozta létre, amelyet 1992 februárjában írtak alá és 1993. 
november l-jén lépett hatályba.  

Szűk értelemben véve csak ettől a dátumtól kezdve lehet uniós bűntetőpolitikáról beszélni.  
A büntető igazságügyi együttműködésnek az uniós szerződésbe történő beépítése azonban egy azt 

megelőző sok évtizedes fejlődés eredménye, amelynek ismerete nélkül az Európai Unió 
büntetőpolitikája nem érthető meg. 

A második világháborúig meghatározó volt Európában az a szemlélet, amely a büntetőjogot és a 
büntetőjog végrehajtását az állami szuverenitás nélkülözhetetlen részének tekintette. 

A második világháborút követően a tagállamok bűnügyi együttműködésének meghatározó formáját az 
Európa Tanács (Council of Europe) keretében kötött többoldalú, a bűnügyi jogsegélyt szabályozó 
nemzetközi egyezmények képezték.  

Az Európa Tanács nemzetközi szervezet, amelyet 1949-ben az akkori nyugat-európai államok hoztak 
létre.  
Az Európai Unió és az Európa Tanács összehasonlításakor két jellemzőt lényeges kiemelni: egyrészt 

fontos, hogy az Európa Tanács tagságának köre tágabb, mint a közösségi tagállamok köre.  
Tagjai részben olyan európai államok, amelyek nem tagjai az Európai Közösségeknek (mint pl. Svájc, 

Izland, illetve a 80-as évek végéig a skandináv államok és Ausztria), továbbá megfigyelői státussal 
rendelkeznek Európán kívüli államok is (pl. az Egyesült Államok és Kanada).  

A másik alapvető jellemző az Európa Tanács keretében megvalósított együttműködés jellegére 
vonatkozik. Mivel az Európa Tanács nemzetközi szervezet, nem rendelkezik önálló jogalkotási 
képességgel. →Az Európa Tanács által alkotott egyezmények csak akkor lépnek hatályba, ha azt a 
tagok ratifikálják, és belső jogukba átültetik.  
- a belső jogba való átültetése során ahhoz fenntartást fűzzenek. A fenntartás segítségével az állam 

magára nézve kizárhatja a nemzetközi egyezményben foglalt kötelezettségvállalások egy részét. 
- ennek következtében a nemzetközi egyezmények alkalmazásánál minden esetben vizsgálni kell, 

hogy az abban lefektetett kötelezettségek milyen mértékben vonatkoznak az aláíró államokra. 
 
4.2.3. Intézményi keretek 
- A Schengeni Megállapodást 1985 és 1997 között további négy közösségi tagállam ratifikálta. 
Tekintettel a schengeni államok körének kiszélesedésére, értelmetlennek tűnt az Unió és a schengeni 
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államok közötti megkülönböztetés fenntartása; ezért az Amszterdami Szerződés 1997-ben egy 
jegyzőkönyv formájában beépítette a teljes schengeni joganyagot az uniós szerződésbe.  

Az uniós jogba való felvétel e joganyag kettébontását jelentette. A Schengeni Megállapodásnak itt nem 
tárgyalt azon cikkelyei, amelyek a vízum- és menekültügyi politikára vonatkoznak, átkerültek az Unió 
első pillérébe. A bűnügyi és rendőri együttműködés szabályai pedig a harmadik pillérbe épültek be. 

Az ún. hárompilléres szerkezet a Maastrichti Szerződés eredménye, amely átalakította a közösségi 
tagállamok közötti együttműködés addigi tartalmát: a korábbi gazdasági együttműködés kiegészült a 
külpolitikai, valamint a bel- és igazságügyi együttműködéssel.  

Az így létrejövő Unió első pillére az ún. közösségi, vagy szupranacionális pillér, amely magában 
foglalja a három eredeti közösséget (Európai Szén- és Acélközösség, Európai Atomenergia Közösség, 
Európai Gazdasági Közösség), a második pillér a Közös Biztonság- és Külpolitika, a harmadik 
pillér pedig a Bel- és Igazságügyi Együttműködés (Justice and Home AjJairs Cooperation). Szemben 
a szupranacionális első pillérrel, a második és a harmadik pillér a kormányközi együttműködésen 
alapul. 

A szupranacionális jelző a Közösség intézményeinek működési formájára vonatkozik.  
Az első pillérbe tartozó ügyekkel kapcsolatban a tagállamok átruházták a Közösség szervei re 

szuverenitásuk egy részét. Így a Közösség szervei a tagállamokra és azok állampolgáraira kötelező 
normákat fogadhatnak el, valamint a Közösségnek saját bírói fóruma van.  

A közösségi jog része a tagállamok jogrendszerének, azt a tagállamok bíróságainak alkalmazni kell.  
A tagállamokban tehát a belső jog és a közösségi jog egyszerre érvényesül, konfliktus esetén a 

közösségi norma élvéz elsőbbséget.  
 
Ezzel szemben a második és a harmadik pillérben szabályozott kérdéskörökkel kapcsolatban a 

tagállamok nem ruházták át szuverenitásukat az uniós szervekre, így azok kötelező normát nem 
fogadhatnak el. 

 
A harmadik pillér beillesztése a Maastrichti Szerződés szövegébe a korábbi, az európai bűnügyi 
együttműködésre vonatkozó kezdeményezésekhez képest előrelépést jelent.  

A harmadik pillér meghatározza azokat a tevékenységeket, amelyek a bel- és igazságügy körébe 
tartoznak, ezek az ún. közös érdekek.  

A közös érdekek közé tartozott eredetileg a polgári és büntető igazságügyi együttműködés, a vámügyi 
és a rendőrségi együttműködés, melynek célja, hogy megelőzze és felvegye a harcot a terrorizmus sal, 
az illegális kábítószer-kereskedelemmel és a nemzetközi bűncselekmények más súlyos formáival. 

 
A Maastrichti Szerződés 1997 -ben módosításra került, amely érintette mind az uniós szerződés tartalmát, 
mind pedig szerkezetét. A módosításokat tartalmazó új, egységes szöveget a módosítást elfogadó 
kormányközi konferencia helyszínéről Amszterdami Szerződésnek nevezték el.  

Az Amszterdami Szerződés jelentősen megváltoztatta a harmadik pillér tartalmát.  
A polgári igazságügyi együttműködés átkerült a közösségi szférába (első pillér), míg a rendőrségi és a 

büntető igazságszolgáltatási együttműködés megmaradt a harmadik pilléren belül.  
A harmadik pillér így új elnevezést kapott: Rendőri és Bűnügyi Együttműködés (Police and 

Crimina! Justice Cooperation) és tartalmában kibővült a fent említett Schengeni Megállapodás 
vonatkozó részeivel. 

 
Az új harmadik pillér szerint a büntető igazságügyi együttműködés keretében hozott intézkedések többek 
között magukban foglalják az érintett minisztériumok közötti együttműködés felgyorsítását, a 
tagállamok közötti kiadatás megkönnyítését, a tagállamok közötti joghatósági viták megelőzését, a 
bűncselekmények konstitutív elemeire vonatkozó minimumszabályok fokozatos elfogadását és a 
szervezett bűnözéssei kapcsolatos büntetések összehangolását. 
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A nemzetközi egyezmények mellett a Maastrichti Szerződés bevezette az együttes fellépést (Point 
action).  

Amennyiben a tervezett intézkedés mértékére vagy hatására tekintettel, a tagállamok közös fellépése 
célszerűbb, mint az egyes tagállamok külön intézkedései, a tagállamok közösen együttes fellépést 
fogadnak el.  

A Maastrichti Szerződés nem határozta meg az együttes fellépés kötelező erejét, amely a 
gyakorlatban nézeteltéréseket okozott a tagállamok között. Németország, Franciaország és a 
Benelux-államok minden együttes fellépést kötelezőnek fogadtak el, míg az Egyesült Királyság és 
Írország elutasította az együttes fellépések jogilag kötelező jellegét. 

Az Amszterdami Szerződés a nézetkülönbségekre tekintettel megszüntette ezt a jogi eszközt és 
kerethatározattal (framework decision) váltotta fel:  olyan jogi norma, amely a tagállamokat csak az 
abban megfogalmazott cél tekintetében köti.  
A kerethatározat meghagyja a tagállamok szabadságát a végrehajtás módját illetően.  
A tagállamok szabadon, hazai jogrendszerükre figyelemmel eldönthetik, milyen módon hajtják végre 

a kerethatározatban előirányzott célt.  
A kerethatározat megfeleltethető az első pilléren belül ismert irányelvnek (directive).  
A különbség a kettő között, hogy az irányelv elfogadásához nem szükséges egyhangú szavazat, 

valamint, hogy az irányelv maga szabja meg a tagállamoknak a végrehajtására nyitva álló időtartamot. 
Amennyiben a tagállam az irányelvet az arra megszabott határidőn belül nem építi be belső jogába, 
felel a mulasztásból eredő károkért.  

A kerethatározat esetében ez a szigorú felelősségi rendszer nem érvényesül. 
A harmadik pilléren belül lehetőség van közös álláspont és határozat elfogadására is. Előbbi kötelező 
erővel nem bír, ezért relevanciája legfeljebb a politikai deklarációéval azonos. A határozat pedig csak az 
annak alapjául szolgáló egyedi esetre kötelező. 
 
4.2.4. A jogharmonizáció eredményei 
 
1. A büntető igazságügyi együttműködés által létrehozott közösségi megállapodások közül a legkorábbi 
a Közösség Pénzügyi Érdekeinek Védelméről szóló egyemény (1995). 

Az Európai Unió költségvetése évi mintegy 80 milliárd euró, ami a tagállamok befizetéseiből áll össze.  
A költségvetésnek csak a minimuma szolgál az uniós szervek működésének a finanszírozására.  
A költségvetés több mint 80%-a különbözőtámogatások formájában visszaáramlik a tagállamok 

gazdálkodó szervezeteihez.  
A támogatások közül ugyan csökkenő mértékben, de még mindig a leghangsúlyosabbak a 

mezőgazdasági szubvenciók. Utóbbi közel a felét teszi ki az összes támogatásnak.  
A támogatásokra fordított összeg azonban nemcsak az igénylésére jogosultakat, hanem a jogtalanul 

gazdagodni vágyókat is vonzza.  
A becslések szerint évente a költségvetés mintegy 8-10%-a jogtalan címzetthez jut.  
Mivel a tagállamok jogrendszere csak a hazai költségvetés integritását védi a büntetőjog segítségével, 

az Unió sérelmére elkövetett csalások akkor is büntetlenül maradnak, ha azok napfényre kerülnek.  
Az ebből fakadó anomáliák felszámolására irányul a Közösség Pénzügyi Érdekeinek Védelméről 

szóló Egyezmény. 
 
→ Az Egyezmény egyrészt kötelezi a tagállamokat, hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek a 

megsértését a büntetőjog eszközeivel ugyanúgy torolják meg, mint a nemzeti érdekek hasonló 
sérelmét,     másrészről szabályozza a nemzetközi bűnügyi együttműködés két formáját, a 
büntetőeljárás átadását és az eljárási jogsegélyt.   
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Az Egyezmény révén az Unió pénzügyi érdekeit a tagállamoknak a vonatkozó hazai érdekekkel 
azonos módon kell kezelniük. Ezt a szabályozási technikát az asszimiláció elvének nevezik. 

Az Egyezmény meghatározza az uniós csalás fogalmát, és annak mind szándékos, mind gondatlan 
elkövetési formáját büntetni rendeli.     § Kizárólag a gazdasági, illetve üzleti életben elkövetett 
csalásokat kívánja büntetni.     § Előírja a tagállamok számára, hogy megfelelő intézkedéseket 
tegyenek a csalás kísérletének, a cselekmény felbujtójának, az elkövetésben részt vevő 
személyeknek hatékony, arányos és visszatartó hatású megbüntetésére.  

 
A Közösség pénzügyi érdekei nemcsak a csalás, hanem a döntéshozatalra jogosult uniós tisztségviselők 
megvesztegetése által is jelentős sérelmet szenvednek.  (korupció) 

 
- A Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló Egyezményt két jegyzőkönyvvel egészítették ki.  

- Az első jegyzőkönyvajogi személy büntetőjogi felelősségéről tartalmaz szabályokat,  
- a második az Unió pénzügyi érdekeinek sérelmével járó korrupciót rendeli büntetni.  
+ egy újabb egyezmény követte mindezeket, amely az uniós tisztségviselők megvesztegetését 

általában büntetni rendeli, függetlenül attól, hogya vesztegetés eredményeként az Unió pénzügyi 
érdekei sérulnek-e, vagy sem. 

 
2. Az Antikorrupciós Egyezmény (1997) egységes meghatározást ad a vesztegetés fogalmáról. 
Büntetni rendeli a hivatali kötelesség megszegésével történő jogtalan előny ígérését, vagy adását 
(aktív vesztegetés) és annak elfogadását is (passzív vesztegetés), amennyiben az elkövető az Unió, vagy 
valamelyik tagország köztisztviselője.  

Az egységes definíció célja, hogy megkönnyítse a hatóságok eljárását korrupciós ügyekben.  
 
Kötelezi a tagállamokat az elkövetésben részt vevő személyeknek hatékony, arányos és visszatartó 

hatású megbüntetésére, valamint arra, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket, hogy az Unió 
pénzügyi érdekeire hatást gyakorló gazdasági vállalkozás vezetője, döntéshozási jogosultsággal 
rendelkező vagy ellenőrzésre köteles tisztviselője a belső büntetőjog alapelvei szerint felelősségre 
vonható legyen. 

 
Mind a Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló Egyezmény, mind az Antikorrupciós Egyezmény - valamint 
az előbbihez fűzött jegyzőkönyvek - hatálybalépéséhez szükséges, hogy azt minden tagállam 
parlamentje ratifikálja.    Jelenleg még egyik egyezmény sem lépett hivatalosan hatályba, de azon 
tagállamok, amelyek már ratifikálták, egyoldalú kötelezettségvállalásuk alapján maguk között 
előzetesen alkalmazzák. 
 
3. A pénzmosás büntetendőségéről szóló irányelv. Ez az irányelv első pilléres (szupranacionális) 
jogalkotási eszköz, amely a tagállamokat az irányelvben megfogalmazott cél megvalósítására kötelezi, a 
végrehajtást illetően azonban meghagyja a tagállamoknak a választás lehetőségét.  

 
A pénzmosási irányelv (1991) az ENSZ illegális kábítószer-kereskedelem elleni egyezményén alapul 

(1988), amelyet minden uniós tagállam ratifikált.  
 
Mivel az Unió az első pilléren belül büntetőjogi témájú szabályokat nem fogadhat el, a pénzmosás 

definícióját és büntetni rendelését az ENSZ-egyezmény tartalmazza. Az irányelv rendelkezéseinek 
hatálya csak a pénzés hitelintézetekre terjed ki. 

 
- A pénzmosás olyan bűncselekmény, amelynek során az elkövető az illegális jövedelmek létét, 

forrását, ill. felhasználását eltitkolja, jogszerű szerzemény látszatát keltve elleplezi azokat.  
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- A pénzmosás tárgya lehet minden olyan vagyoni érték, amely közvetlenül, vagy közvetve 
bűncselekményből származik.  

- Tehát egy vagyongyarapodást eredményező alapbűncselekményt követ.  
- A pénzmosó lehet az alap bűncselekmény elkövetőjétől független harmadik személy is, aki az 

alapbűncselekményből származó vagyoni előnyt igyekszik úgy manipulálni, hogy az tisztességes 
jövedelemként juthasson a legális gazdaságba. 

 
- Az irányelv alapvető célja a pénzügyi rendszer tekintélyének a védelme.  
 
- A pénzintézetek pénzmosás céljára történő felhasználásával fennáll a veszélye annak, hogy nemcsak 

az érintett pénzintézet veszíti el a stabilitását, hanem a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom is 
megrendül.  

 
- Az irányelv ezért kötelezi a hitel- és pénzintézeteket arra, hogy ügyfeleiket üzleti kapcsolatba lépés 

esetén minden 15 000 ECU-s határt meghaladó egyszeri tranzakció, valamint pénzmosás gyanús 
tranzakció esetén azonosítsanak. 

 
- E rendelkezés szükséges kiegészítő eleme, hogy az ügyfélazonosító okmányokat és nyilvántartásokat 

legalább öt évig meg kell őrizni, továbbá kötelesek együttműködni a pénzmosás ellen harcoló 
hatóságokkal.  → tájékoztatás (de itoktartási kötelezettség alóli felmentés), adatszolgáltatás. 
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28.  a) Az alkalmatlan kísérlet.    A büntetéskiszabás speciális szabályai 
 
 

16. § Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi 
be. 

17. § (1) A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. 
(2) A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy 

alkalmatlan eszközzel követik el. 
(3) Nem büntethető kísérlet miatt, akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény 

befejezése, továbbá az sem, aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja. 
 
00. Befejezett kísérlet 

- az elkövető a maga részéről mindent megtett annak érdekében, hogy a bcs. megvalósulásához 
szükséges eredmény bekövetkezzen, azaz elindította azt az okfolyamatot, amely az ő további 
magatartása nélkül is alkalmas arra, hogy a bcs. befejezetté váljon 

- abban különbözik a befejezett bűncselekménytől, hogy vmelyik tényállási elem nem valósul meg 
- nincs egységes nézet abban a tekintetben, hogy csak materiális deliktumok esetében van-e helye 

befejezett kísérletnek 
- a hivatalos tankönyv szerint ez a nézet téves (tehát szerintük nem csak materiális bűncselekmények 

esetében van helye), de amennyire tudom ezzel a nézettel egyedül van 
- szvsz csak materiális bűncselekmények esetében van helye, de a vizsgán szerintem ne foglalj állást 

ebben a kérdésben, csak említsd meg, hogy 2 álláspont van ebben a kérdésben 
2. Befejezetlen kísérlet:   a tettes az elkövetési magatartást csak részben fejti ki, tehát további 
tevékenységet kellene kifejtenie a bcs. befejezetté válásához 
 
A) AZ ALKALMATLAN KÍSÉRLET 
1. Fogalom 

tulképp 1 fordított irányú ténybeli tévedés, mely szerint az elkövető azt feltételezi, hogy az eszköz vagy 
a tárgy alkalmas az elkövetésre, holott nem az 

2. A vonatkozó elméletek 
- objektivista irányzat 

- az abszolúte alkalmatlan tárgyon ill. eszközzel elkövetett kísérlet nem büntethető, míg a relatíve 
alkalmatlan kísérlet büntetést érdemel 

- abszolút alkalmatlan: eleve kizárt, hogy az adott cselekmény a bcs. befejezéséhez vezessen. 
- relatív alkalmatlan: a cselekmény tipikusan alkalmas az adott bcs. megvalósítására, csak az adott 

körülmények között ez elmarad 
pl.   § porcukoral szándékolt mérgezés abszolút alkalmatlan → nem veszélyezteti a jogtárgyat, az 

elmélet szerint ezért büntetlen,  §  az elégségesnél kevesebb méreg beadása relatíve alkalmatlan. 
- szubjektivista irányzat 

- nem különböztet alkalmas és alkalmatlan kísérlet között, mert a kísérlet büntetésének indokát nem a 
jogtárgy veszélyeztetésében látja 

- a kísérlet lényege a tettes bcs. elkövetésére irányuló szándéka  nem tehető különbség aszerint, 
hogy a befejezetté válás milyen okból maradt el 

Minden elmélet egyetért abban, hogy a kísérletet meg kell különböztetni a vélt (putatív) 
bűncselekménytől.  → Ha az elkövető nem e tényállási elemekben, hanem a büntetőjogi 
rendelkezésben téved, azt hiszi, hogy cselekménye büntetendő, holott nem az.  → büntetlen. 

3. Fajtái  (hatályas jogunk) 
- alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet 
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- elkövetési tárgy: a törvényi tényállásban meghatározott személy (passzív alany) ill. tárgy, akire 
vagy amire az elkövetési magatartás irányul 

- a passzív alany a legtöbb bcs. esetében bárki lehet, vannak azonban olyan bűncselekmények, 
melyek további ismérvek is szükségesek az adott bcs. megvalósításához 

- alkalmatlan a tárgy akkor, ha azon a törvényi tényállásban írt sérelem nem okozható, ill. a bcs. 
megvalósításához szükséges eredmény nem idézhető elő 

 
- az elkövető valamilyen tényállásszerű magatartást tanúsít, de a konkrét esetben hiányzik a 

büntetőjog által védeni kívánt érték 
pl.  § a halott ember megölése…   A teherben nem levő nő magzatelhajtása.   DE   az üresw 

páncélszekrény feltörése esetén az „ott nem lévő tárgy” fogalmát használják, és az általános szabályok 
szerint bírálják el a cselekményt.   Ua.  üres zseb  zsebtolvajlás kísérleténél. 

- alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet 
- az eszköz a bcs. tárgyi oldalának elemeihez tartozik 
- a nyitott törvényi tényállások nem jelölik meg az eszközt 
- a törvény bizonyos esetekben minősítő körülményként jelöli meg 
- az elkövető tényállásszerű magatartást tanúsít, az elkövetési tárgy alkalmas a sérelem előidézésére, 

de az elkövető által alkalmazott eszköz az adott körülmények között, avagy az általa használt módon 
ill. mértékben nem volt alkalmas a kívánt eredmény ill. következmény előidézésére 

 
A BÜNTETÉSKISZABÁS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 
37. § A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. A büntetés 
célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekményt kövessen el. 
A büntetés kiszabásának elvei 

83. § (1) A büntetést - céljának (37. §) szem előtt tartásával - a törvényben meghatározott keretek között 
úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez, a 
bűnösség fokához, továbbá az egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez. 

1. középmérték (Hat kívül helyezve):  
(2) Határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke irányadó. A 

középmértéket akként kell megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ 
közötti különbözet felét kell hozzáadni. 

(3) Ha e törvény a büntetés kiszabása esetén az e törvény Különös Részében meghatározott büntetési 
tételek emelését írja elő, a (2) bekezdésben meghatározott számítást a felemelt büntetési tételekre 
tekintettel kell elvégezni. 

(4) Ha a bíróság szabadságvesztést szab ki, a büntetés mértékét a végrehajtás felfüggesztése, illetőleg 
a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségének a figyelmen kívül hagyásával állapítja meg. 

2. A tárgyalásról lemondás             A büntetés kiszabása tárgyalásról lemondás esetén 
87/C. § A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Fejezet) esetén a szabadságvesztés mértéke 
a) az öt évet meghaladó, de nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekmény miatt a három évet,  
b) a három évet meghaladó, de öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

miatt a két évet, 
c) a három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt a hat hónapot 
nem haladhatja meg. 

3. A főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés 
88. § Mellékbüntetés főbüntetés helyett önálló büntetésként akkor alkalmazható, ha a bűncselekmény 

büntetési tétele háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb, és a büntetés célja így is elérhető. 
Önálló büntetésként csak egy mellékbüntetést lehet kiszabni. 
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4. Az előzetes fogvatartás (és a házi őrizet) beszámítása 
99. § (1) A kiszabott szabadságvesztésbe, közérdekű munkába, pénzbüntetésbe, illetőleg 

pénzmellékbüntetésbe az előzetes fogva tartás és a házi őrizet teljes idejét be kell számítani. 
(2) A beszámításnál egy napi előzetes fogva tartás egy napi szabadságvesztésnek, egy napi közérdekű 

munkának, illetve egy napi tételnek felel meg. 
(3) Házi őrizet beszámítása esetén egy napi közérdekű munkának, illetve egy napi tétel 

pénzbüntetésnek egy nap, egy napi szabadságvesztésnek annak végrehajtási fokozatához igazodva, a 
bíróság döntésétől függően három naptól öt napig terjedő házi őrizetben töltött idő felel meg. 

(4) A (3) bekezdés szerinti beszámítás után fennmaradó házi őrizet tartamát egy napi 
szabadságvesztésként kell beszámítani. 

(5) A pénzmellékbüntetésbe történő beszámításra a 65. § (2) bekezdése szerinti számítás irányadó. 
 
5. Különös méltánylást érdemlő eset (hat kívül helyezve) 

138/B. § E törvény alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha a bűncselekményre, annak 
következményére, elkövetésének összes körülményére, így különösen 

a) a bűncselekmény által elérni kívánt célra, az elkövetés módjára, a kísérleti szakra, a felhasznált vagy 
kilátásba helyezett eszközökre, a sértett felróható közrehatására, a cselekménnyel okozott kár 
megtérítésére, 

b) az elkövető személyiségére, a bűnösségének fokára, büntetlen előéletére, büntetés elviselését 
megnehezítő állapotára, méltányolható indítékára, az elkövetőnek fel nem róható időmúlásra, az 
elkövető által a köz javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenységre vagy szolgáltatásra 
+ figyelemmel alaposan feltehető, hogy a büntetés célja   §  további szabadságelvonás nélkül,    

§ vagy a büntetés kiszabásának próbaidőre történő elhalasztásával,     § vagy  büntetési tételnél 
enyhébb főbüntetés kiszabásával,    § vagy a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével,     
§ vagy a törvény Különös Részében meghatározott esetekben a büntetés mellőzésével  

is elérhető. 
+ A büntetés enyhítése 

87. § (1) A büntetési tételnél enyhébb főbüntetés szabható ki, ha annak legkisebb mértéke a 83. § 
rendelkezéseire figyelemmel túl szigorú. 

(2) Az (1) bekezdés alapján, ha a büntetési tétel legkisebb mértéke 
a) tízévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb ötévi szabadságvesztést; 
b) ötévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb kétévi szabadságvesztést; 
c) kétévi szabadságvesztés, ehelyett legkevesebb egyévi szabadságvesztést; 
d) egyévi szabadságvesztés, ehelyett rövidebb tartamú szabadságvesztést, közérdekű munkát, vagy ha 

- az elkövető különös méltánylást érdemlő személyi körülményeire figyelemmel - ez is túl szigorú, 
pénzbüntetést; 

e) egy évnél rövidebb tartamú szabadságvesztés, ehelyett közérdekű munkát vagy pénzbüntetést 
lehet kiszabni. 

(3) Kísérlet és bűnsegély esetében, ha a (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján kiszabható büntetés is túl 
szigorú, a büntetést a (2) bekezdés soron következő pontja alapján kell kiszabni.  (kétszeres 
leszállítás) 

(4) Ha a törvény korlátlan enyhítést enged, bármely büntetési nem legkisebb mértéke is kiszabható. 
 
+ A halmazati büntetés 

85. § (1) Bűnhalmazat (12. §) esetén egy büntetést kell kiszabni. 
(2) A főbüntetést  a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények büntetési tételei közül a legsúlyosabbnak 

az alapulvételével kell kiszabni. 
(3) Ha a törvény a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább kettőre határozott ideig tartó 

szabadságvesztést rendel, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, de az 
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nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felső határának együttes 
tartamát. 

85/A. § (1) A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Fejezet) esetén a 85. § (1)-(2) bekezdéseinek 
rendelkezései irányadók azzal, hogy a főbüntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre a 87/C. 
§ alapján kiszabható büntetések közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. 

(2) A tárgyalásról lemondás esetén (Be. XXV. Fejezet), ha a törvény a bűnhalmazatban lévő 
bűncselekmények közül legalább kettőre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, a 87/C. § 
alapján kiszabható legsúlyosabb büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, de az nem érheti el az 
egyes bűncselekményekre a 87/C. § alapján kiszabható büntetések együttes tartamát. 

86. § (1) Bűnhalmazat esetén a bűnhalmazatban levő bármelyik bűncselekmény miatt alkalmazható 
mellékbüntetést ki lehet szabni. 

(2) A mellékbüntetés halmazati büntetés esetében sem haladhatja meg a törvényben meghatározott 
legmagasabb mértéket, illetve tartamot. 

12. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, 
és azokat egy eljárásban bírálják el.   (2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett 
bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett 
sérelmére, rövid időközökben többször követ el. 
 
+ Az összbüntetés 

92. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető 
valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, 
a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni. 

 (3) A pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés (50. §, 52. §) összbüntetésbe 
nem foglalható. 

93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az 
összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el a büntetések 
együttes tartamát. 

94. § (1) Különböző fokozatban végrehajtandó szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén az 
összbüntetést abban a fokozatban kell végrehajtani, amelyik közülük a legszigorúbb. Ha azonban az 
összbüntetés mértéke három év vagy azt meghaladó tartamú, illetőleg többszörös visszaesőnél két év 
vagy ezt meghaladó tartamú, az összbüntetés végrehajtási fokozatát ennek figyelembevételével kell 
meghatározni. 

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával megállapítandó végrehajtási fokozat az elítélt számára 
méltánytalan hátrányt jelentene, eggyel enyhébb fokozat állapítható meg. 

96. § (1) Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, úgyszintén a pénzmellékbüntetés helyébe 
lépő szabadságvesztés sem. 

(2) Azonos tartamú mellékbüntetések közül - a pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell végrehajtani, 
amelyik az elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésekre is. 

 
+ A különös és a többszörös visszaesőkre vonatkozó rendelkezések 

97. § (1) A különös és a többszörös visszaesővel szemben - amennyiben a törvény másként nem 
rendelkezik - az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a 
felével emelkedik, de nem haladhatja meg a tizenöt évet. Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) 
bekezdése szerinti büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt 
kell a felével emelni. 

(2) A büntetés a 87. § (2) bekezdése alapján csak különös méltánylást érdemlő esetben enyhíthető. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosabb jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha e törvény 

Különös Része a különös visszaesőként történő elkövetést a bűncselekmény súlyosabban minősülő 
eseteként rendeli büntetni. 



106 

visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága 
megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el, 

különös visszaeső az a visszaeső, aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekményt követ el, 

többszörös visszaeső az, akit a szándékos bűncselekmény elkövetését megelőzően visszaesőként 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy 
végrehajthatóságának megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bűncselekménye 
elkövetéséig három év nem telt el, 

 
+ A bűnszervezetben történő elkövetésre vonatkozó rendelkezések 

98. § (1) Azzal szemben, aki az ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekményt bűnszervezetben (137. § 8. pont) követte el, a bűncselekmény büntetési tételének 
felső határa a kétszeresére emelkedik, de a húsz évet nem haladhatja meg. Halmazati büntetés esetén a 
85. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési 
tételt kell alapul venni. 

(3) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, mellékbüntetésként kitiltásnak is 
helye van. 

(4) A bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésének megállapítása esetén az e törvényben a 
bűncselekmény bűnszövetségben történő elkövetésének esetére megállapított jogkövetkezmények 
nem alkalmazhatók. 

Bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 
csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmények elkövetése. 
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29. a) Az előkészület.   A nemzetközi büntetőjogi felelősség egyes elemei 
 
 
A) AZ ELŐKÉSZÜLET 

18. § (1) Ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bcs. elkövetése céljából az 
ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, 
vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. 

(2) Nem büntethető előkészület miatt 
a) akinek önkéntes elállása folytán marad el a bcs. elkövetésének a megkezdése; 
b) aki az elkövetés elhárítása céljából felhívását, ajánlkozását, vállalkozását visszavonja, vagy arra 

törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, feltéve, hogy a bcs. elkövetésének 
megkezdése bármely okból elmarad; 

c) aki az előkészületet a hatóságnál feljelenti. 
(3) A (2) bekezdés eseteiben, ha az előkészület már önmagában is más bűncselekmény, az elkövető e 

bcs. miatt büntetendő. 
1. Fogalom 

- a szándékos bűncselekmények 1 részénél a stádiumnak azon szakasza, ami már az elkövetésre való 
belső akarat-elhatározáson túlmutat, de még nem kezdődik meg a különös részi törvényi tényállási 
elem megvalósulása 

- bizonyos – kiemelkedő tárgyi súlyú – bűncselekmények esetén a törvény már az előkészületi 
magatartást is büntetni rendeli 

- büntetendővé nyilvánítása 3 módon történhet 
- az adott bűncselekményre nézve valamennyi előkészületi magatartás büntetendő.   Pl. szándékos 

emberölés 
- csak bizonyos előkészületi magatartás büntetendő.    Pl. üzletszerű kéjelgésnél csak a közös 

elkövetésben való megállapodás 
- 1 adott előkészületi magatartást sui generis bűncselekményként szabályoz.    Pl. hamis tanúzásra 

felhívás 
2. Fogalmilag kizárt az előkészülete 

- gondatlan 
- szándékon túli eredményt megvalósító 
- szoros értelemben vett vegyes bűnösségű bűncselekmények 

3. Elkövetési magatartásai 
- a bcs. elkövetéséhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása:    az ilyen cselekmények 

döntő többsége önmagában nem büntetendő, de lehetséges olyan is, amely önmagában is kimerít más 
törvényi tényállást 

- elkövetésre felhívás: 
- akkor előkészület, ha az elkövetés megmarad ebben a stádiumban 
- ha ezen túlmegy,  és nem vesz részt az elkövetésben, felbujtóként kell felelősségre vonni 
- akkor is megvalósul, ha az címzett nem fogadja el 

- elkövetésre ajánlkozás: 
- más személyben fogalmazódik meg az elkövetésre vonatkozó akarat-elhatározás, és e cselekmény 

elkövetését erre vonatkozó felkérés nélkül vállalja magára az ajánlkozó 
- akkor is megvalósul, ha az címzett nem fogadja el 

- vállalkozás:   az elkövetésre való felhívás elfogadása.       Akkor is megvalósul, ha az címzett nem 
fogadja el 
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- közös elkövetésben való megállapodás: min 2 személy közös akaratát jelenti.      A megállapodásnak 
nem kell kiterjednie a végrehajtás módjára, részleteire, önmagában a közös elkövetésben való 
megegyezés alapul szolgál az előkészületi cselekményért való felelősségre vonásra 

4. Büntethetőséget kizáró okok 
- önkéntes elállás: olyan döntően belső elhatározáson alapuló nem tevés, ami egyedül a felhívó, 

ajánlkozó vagy vállalkozó esetén merül fel, és büntetlenséget akkor eredményez, ha erre vezethető 
vissza a bcs. végrehajtása megkezdésének elmaradása 

- felhívás, ajánlkozás, vállalkozás visszavonása, ill. törekvés arra, hogy a többi közreműködő az 
elkövetéstől elálljon: 
- olya aktív magatartásra van szükség, aminek vagy a felhívás, ajánlkozás, vállalkozás kifejezett 

visszavonásában, vagy pedig a többi résztvevőnek az elkövetésben való elállásra történő rábírásban 
kell kifejeződnie 

 
- szükséges, hogy ne történjen meg a bcs. végrehajtásának megkezdése, de nem szükséges, hogy a 

fenti magatartás és a bcs. végrehajtása megkezdésének elmaradása között okozati összefüggés álljon 
fenn 

- hatóságnál való feljelentés: akkor kell megtörténnie, mielőtt az előkészület a hatóság tudomására jut, 
és mielőtt az kísérleti szakba kerül 

5. Felelősség a maradék-bűncselekményért:  amennyiben az előkészületi magatartás önmagában 
kimerítette 1 másik bcs. törvényi tényállását, akkor ezért az elkövetőt felelősségre kell vonni 

6. A kísérlet és az előkészület elhatárolása 
- az előkészület elkövetési magatartásai önmagukban – bizonyos sui generis bűncselekmények 

kivételével – nem valósítanak meg különös részi tényállási elemet 
- ezzel szemben a kísérlethez szükséges, hogy legalább 1 tényállási elem megvalósuljon 

 
ICJ – Nemzetközi Büntető Bíróság      IMT- Nürnbergi Nemzetközi Törvéyszék 
ICTY – Jugoszláviai Nemzetközi Büntető Tv-szék   ICTR – Reuandai Nemz. Bünt. Tvszék. 
ICC (NBB) – Állandó Nemzetközi Büntetőbíróság 
 
A NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG EGYES ELEMEI 
1. Az elöljáró parancsa 
- Nürnberg előtt az elöljáró parancsa abban az esetben zárta ki az elkövető büntethetőségét, ha 
bizonyítani lehetett, hogy a parancs, amelynek végrehajtása miatt az elkövetőt később büntetőjogilag 
felelősségre vonták, elhangzása idején jogszerűnek tűnhetett az elkövető számára. 

A Dover Castle ügyben az UC-67 német tengeralattjáró egy brit kórházi hajót, a Dover Castle-t 
torpedózta meg és süllyesztette el 1917-ben.           

A szövetségesek követelése miatt megtartott háború utáni büntetőeljárás során Neumann kapitány 
lényegében az elöljáró parancsára hivatkozott védekezésében.        

Azt állította, hogy arra utasították, süllyessze el a brit kórházhajókat, mert azokat jogellenesen 
csapatszállításra használják, és így az 1907-es VIII. Hágai Egyezmény alapján elvesztették védett 
státusukat.          

Ez az utasítás azon a téves megfigyelésen alapult, amely összetévesztette az újonnan megérkezett 
kanadai orvosi alakulatok egyenruháját a brit tüzérségi tiszti egyenruhával, amellyel az távolról 
valóban hasonlóságokat mutatott.        

Neumannt a bíróság felmentette, azzal az indokkal, hogy nem volt oka a kapott parancsban 
kételkednie, és magatartása - ha az az információ, amelyre a parancsot alapozták, helyes lett volna - 
jogos lett volna.       

E döntés nagy elégedetlenséget váltott ki a szövetséges országokban, de jogilag teljesen helyesnek kell 
tekinteni.  
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A hibás információ okozta illegitim célpontok elleni támadás sok problémát okoz a fegyveres 
összeütközések során.  

A nem oly régi esetek közül az Amirayah Bunker bombázását lehetne említeni az 1990-91-es 
Öbölháborúban, valamint 1999-ben a NATO egyik koszovói szerb katonai konvoj elleni 
légitámadását, amely a közelben lévő menekülteket érte. 

A II. vh után a szövetségesek különösen nehéz helyzetbe kerültek az elöljáró parancsa tekintetében.      
Mind Németország, mind pedig Japán az 1930-as évektől egészen a háború végéig diktatórikus, 
autoritárius államok voltak.  

A Harmadik Birodalomban ez a Führerprinzipben kifejezést is nyert.     A szigorú alá- és főlérendeltségi 
államhatalmi piramis tetején a Führer állt.      Japánban a helyzet igen eltérő volt, hiszen a 
szövetségesek és maguk a nemzetközi bűncselekményekkel vádoltak is mindenképpen el akarták 
kerülni a japán császár felelősségre vonását. 

A Londoni Charta 8. cikke szerint: "Az a tény, hogy a terhelt a kormánya vagy felettese utasítására 
cselekedett, nem zárja ki felelősségét, de büntetést enyhítő körülményként figyelembe lehet venni, 
ha a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy ezt az igazságosság megkívánja." Ugyanezt az elvet mondta ki 
a tokiói törvényszék statútumának 6. cikke. 

A kérdés persze az előzmények ismeretében az, hogy ez változást jelentett-e a nemzetközi jogban, és ha 
igen, hogy befolyásolja ez az elv a jogot napjainkban.  

Nagyon sok esetben a katonai vezetés pontosan tudta, hogy számos parancs súlyosan sérti a nemzetközi 
jogot.     Ilyen volt például Hitler komisszár parancsa, amely szerint nem kaptak hadifogoly státust a 
Vörös Hadsereg politikai tisztjei, hanem azokat ki kellett végezni.  

 Ebben a fényben nem feltétlenül igaz az az állítás, hogya nürnbergi jog újítást jelentett az elöljáró 
parancsának értékelése terén. 

 
2. A kényszer és fenyegetés 
Az ICTY gyakorlata az elöljáró parancsa mellett a kényszert és fenyegetést is vizsgálta, hiszen a 
parancsmegtagadás következményei bekövetkezésének lehetősége már a kényszer és fenyegetés 
büntethetőséget kizáró okát vetik fel.  

Tehát a nemzetközi jogban is felmerült annak a lehetősége, hogy a kényszer és fenyegetés 
büntethetőséget kizáró ok legyen.  

Többek között ez volt az egyik fontos jogi kérdés az ICTY előtt folyó Erdemovic-ügyben [The 
Prosecutor v. Drazen Erdemovic (Case No. IT-96-22-T) (1996)].  

Az elsőfokú bíróság 1996. november 29-én ítélte Erdemovicot tíz év szabadságvesztésre, mely ítéletet 
a fellebbviteli tanács 1997. október 7-én hatályon kívül helyezte, és az ügy újratárgyalását rendelte el.  

Aterheltet végül 1 998-ban öt év szabadságvesztésre ítélték.    Az öt fellebbviteli bíró közül négyen arra 
a következtetésre jutottak, hogy nincsen a nemzetközi jogban olyan büntethetőségi akadály, 
amely háborús vagy emberiesség elleni bűncselekmények során elkövetett emberölés miatt kényszer 
és fenyegetés alapján a büntethetőséget kizárná.  

Egyedül Cassese bíró érvelt amellett, hogy még emberölés esetén is kizárja a büntethetőséget a 
kényszer és fenyegetés. 

A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma 21. cikkében, amely a Bíróság által alkalmazandó jogot 
határozza meg, idesorolja a releváns nemzetközi egyezményeket, a nemzetközi jog elveit és 
szabályait, magában foglalva a fegyveres összeütközések nemzetközi jogának elfogadott elveit.  

Ez megfelelően tükrözi a nemzetközi büntetőjog jelenlegi állását. A kényszer és fenyegetés kérdésével, 
valamint az elöljáró parancsával kapcsolatban nem tartalmaz szabályozást az ICTY Statútuma, így 
a Törvényszék a nemzetközi szokásjogra és az általános jogelvekre kellett, hogy hagyatkozzon. 

Cassese – aki megállapította e büntethetőséget kizáró ok létezését – egyetértett a többséggel abban, 
hogy nincs speciális szabálya a nemzetközi szokásjognak, amelyejogintézményre vonatkozna.     
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Ugyanakkor megállapította, miszerint létezik egy általános nemzetközi szokásjogi norma, mely a 
következőelemekre épül: a kérdéses cselekményt 

a) az élet vagy testi épség elleni közvetlen és súlyos fenyegetés hatása alatt követték el; 
b) nem volt megfelelő lehetőség e hátrányok elkerülésére; 
c) a fenyegetés hatása alatt elkövetett cselekmény nem volt aránytalan a fenyegetéshez képest; 
d) a kényszer és fenyegetést eredményező helyzetet nem a kényszer és fenyegetés alatt álló személy 

hozta létre önkéntesen. 
Cassese a "vonatkozó eset joggal" támasztja alá ezt az állítását, amely igazából nürnbergi ítéleteket 

jelent. Végül is a ICC Statútuma bevezeti a kényszer és fenyegetést, mint büntethetőségi akadályt. 
 
3. A parancsnok és vezetők felelőssége 
A nemzetközi büntetőjogban régóta elismert elv a parancsnok felelőssége (command responsibility).  

Igen fontos, hogy e felelősségi elvet megkülönböztessük a parancsért való felelősségtől. 
Itt ugyanis éppen a parancsnok mulasztása alapozza meg a büntetőjogi felelősségét.  
Az In re Yamashita [327 US 1 (1946)] ügyben az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága foglalkozott a 

kérdéssel.  
A vád szerint Yamashita 1944. október 9. és 1945. szeptember 2. között a japán erők parancsnokaként 

parancsnoki kötelezettségeit jogellenesen figyelmen kívül hagyta, valamint elmulasztotta e 
kötelezettségek teljesítését, amennyiben nem ellenőrizte beosztottjainak tevékenységét, és ezzel 
lehetővé tette, hogy brutális attrocitásokat és más súlyos emberiesség elleni bűncselekményeket 
kövessenek el az Egyesült Államok és szövetségeseinek állampolgárai ellen a Fülöp-Szigeteken.     
Így különösen, hogy lehetővé tette Batangas régió lakosságának szándékos lemészárlását. 

Senki nem tagadta, hogy e cselekmények a háború jogának megsértését, azaz háborús 
bűncselekményeket valósítottak meg, megsértve az 1907-esIV. Hágai Egyezmény mellékletét képező 
Hágai Szabályok 4.,28.,46., és 47. cikkeit.  

Ajogi kérdés az volt, hogy mivel a vád szerint sem a vádlott követte el e bűncselekményeket, sőt nem is 
adott parancsot e cselekmények elkövetésére, felelősségre vonható-e mégis ezekkel kapcsolatban?  

 
Azaz, kötelezi-e a háború joga a fegyveres erők parancsnokait, hogy megtegyenek minden tőlük 

elvárható és megfelelő lépést annak érdekében, hogy a parancsnokságuk alatt álló erők ne sértsék meg 
a háború jogát? 

 Stone bíró foglalta össze a Bíróság véleményét. Megállapította, hogy a háború joga vélelmezi a 
parancsnok felelősségét a beosztottjai cselekedeteiért . 

Az ICC statútuma is szabályozza ezt a kérdést a 28. cikkben. E rendelkezés különbséget tesz katonai 
parancsnok és polgári vezető között.  Korábbi kodifikációk nem tartalmazták e különbségtételt.  

Az ICTY a Delalire ügyben (Case No. IT-96-21-T, 1998.) megállapította, hogy minden katonai 
parancsnoknak a következő tevékenységeket kell ahhoz megvalósítania, hogy mulasztását mint 
parancsnok, kizárja: a) katonái előtt ismertetni kell a humanitárius jog alapjait;    b  biztosítani kell a 
humanitárius jog betartását;     c) fel kell állítania egy hálózatot, amely gyorsan informálni tudja a 
jogsértésekről;     d) a nemzetközi büntetőjog szerint szankcionálni kell a jogsértéseket. 

Az ICC szabályozásának lényegét az alábbiakban lehetne összefoglalni.  
A katonai parancsnok felelős, ha        a) tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy b) parancsnoksága vagy 

felügyelete alatt szolgáló katonák nemzetközi bűncselekményeket követnek el vagy fognak elkövetni, 
c) és nem tett meg minden tőle telhető és ésszerű lépést, hogy e cselekményeket megakadályozza, 
illetve szankcionálja. 

Ezzel szemben a polgári vezető felelősségének szabályaiból röviden a következő elemek emelhetők ki. 
A polgári vezető felelős a) ha tudta, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyott olyan információt,      b) 

amelyből tudhatta volna, hogy nemzetközi bűncselekményeket követnek el a beosztottjai, és     c) 
olyan cselekményekről volt szó, amelyeket közvetlen felelősségi körében követtek el, illetve amelyek 
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felügyeletére hatásköre volt,     d) valamint nem tett meg mind tőle telhető és ésszerű lépést, hogy e 
cselekményeket megakadályozza, illetve szankcionálja. 

Ebből következik, hogy a polgári vezető felelőssége szűkebb, azaz a bizonyítási teher a vádon nagyobb, 
hiszen bizonyítani kell, hogy a polgári vezetőnek valóban rendelkezésére állt olyan információ, 
amelyből ő tudta volna e bűncselekmény elkövetését.  

E különbségtétel nek a lényege egy 1998-as USA-javaslatra vezethetővissza, amelynek célja az volt, 
hogy egy szubjektív zsinórmértéket vezessenek be mind a katonai, mind pedig a polgári vezetők 
mulasztása tekintetében.  

Ennek megfelelően a katonai vezető bűnössége átfogta volna mind a szándékosság, mind a 
gondatlanság mindkét formáját, míg a polgári vezető csupán szándékos mulasztásért lett volna 
felelősségre vonható.  

Ez utóbbi igen nehéz helyzet elé állította volna a vádat, hiszen a szándékos mulasztás bizonyítása 
mindig nehezebb, mint a gondatlané, különösen a negligenciáé.  

Ajelenlegi szabályozás egy kompromisszum eredménye, így a szándékos mulasztás mellett megjelent a 
tudatosan figyelmen kívül hagyott (eonseiously disregarded) információt formula. 
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30. a) A közvetett tettesség.    A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőpolitika 
 
 
0. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 
- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei:    a) bűnszövetség (137. § 7. pont)    b) bűnszervezet (137. § 8. 
pont)      c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- 

közv
etett 

- 
közv
etlen 

társtett
es 

felbu
jtó 

bűnsegé
d 

- fizikai 
- 

pszichi
kai 

00. Tettesség 
- a tettesség fogalmát a tv két értelemben használja: egyrészt szűkebb értelemben, másrészt összefoglalva 
a társtettességgel (emellett a tudomány megkülönböztet egy harmadikat is, a közvetett tettest) 
- a tettesség fogalmának eleme, hogy a tv-i tényállási elemet valósítson meg 

 
Önálló (közvetlen) tettesség 

- maga valósítja meg a cselekményt, ennek során felhasználhat bármilyen eszközt, tárgyat, az állattal 
végrehajtott károkozás, sérülésokozás is önálló tettesi kategória 
2- nem szükséges, hogy az összes Különös részi tényállás elemét megvalósítsa 

- gondatlan bűncselekmény valamennyi elkövetője önálló tettes 
Társtettesség 

- feltétele 
a) tárgyi oldal (objektív): legalább két tettes valósítsa meg ugyanazt a tv-i tényállást részben vagy 

egészben 
b) alanyi oldal (szubjektív elem): szándékegység 

- nem egyszerűen együttbűnözést jelent, a szándéknak ki kell terjednie az elkövetett bcs tényállási 
elemeire és azt is át kell fognia, hogy a bcs-t közösen valósítják meg 

KÖZVETETT TETTESSÉG 
- lényege: a bcs elkövetője egy másik embert használ fel a bcs tárgyi elemeinek megvalósítására 
- az elkövető nem önmaga, hanem más – büntetőjogilag felelősségre nem vonható – személy 

felhasználásával követi el a bűncselekményt 
- a hangsúly a „büntetőjogilag felelősségre nem vonható személy” kifejezésen van 
- állat felhasználása nem közvetett tettesség, hanem önálló 
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- azért nem felbujtás, mert az csak tettesi alapcselekményhez kapcsolódhat, míg a közvetett tettesség 
esetén ez hiányzik, mivel aki magát a bűncselekményt véghezviszi – vmi oknál fogva – nem vonható 
felelősségre 

- a bcs. objektív elemeit a közvetlen tettes valósítja meg, de nála hiányzik vagy nem teljes a szubjektív 
oldal 

- ezzel szemben a közvetett tettes csak a szubjektív oldalt valósítja meg 
- tipikusan aktív magatartást feltételez 
- a közvetett tettesség eseti: 

a) vétőképtelen, azaz 14 éven aluli személy felhasználása:      a 14 éven aluli nem lehet bcs alanya, 
tehát ez azért nem lehet felbujtás, mert annak eleme a járulékosság, azaz a tettesi alapcselekmény 

b) beszámítási képességgel nem rendelkező személy felhasználása 
c) kényszer hatása alatt álló személy felhasználása 
d) fenyegetés hatása alatt álló személy felhasználása 
 
e) tévedésben lévő személy felhasználása 
(? katona az elöljáró jogellenes parancsára) 
(? delictum proprium esetén hiányzik a tettességhez szükséges személyes kvalifikáció) 

- hasonlít a felbujtáshoz, a különbség az, hogy a felbujtás csak tettesi alapcselekményhez 
kapcsolódhat, a közvetett tettesség bizonyos formáiban a tettesi alapcselekmény hiányzik. 
Elhatárolás: 
- alanyok szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: a), b), e) 
- módszer szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: c), d) 

- közvetett tettességnél hiányzik a tettesség objektív feltétele 
- annyiban többes bűnelkövetési forma, hogy legalább 2 személy vesz részt a bcs megvalósításában, 

azonban a bcs objektív és szubjektív elemei olyan mértékben megoszlanak a két személy közt, hogy 
kizárt a társtettesség 

 
A FIATALKORÚAKRA VONATKOZÓ BÜNTETŐPOLITIKA 
1. Büntetőpolitika 

Tudományosan igazolt az a tapasztalati tény, hogy a felnőtté válás olyan folyamat, melynek 
különböző szakaszaiban az embert eltérő biológiai, értelmi és érzelmi fejlettség jellemzi azonban a 
fiatalok bio-pszichikai érettsége nem feltétlenül párosul társadalmi érettséggel.     →   
Cselekményeiket többnyire impulzívan követik el, magatartásuk tudatos regulálására kevésbé 
képesek. 

- Ezek a felismerések azonban hosszú ideig nem tükröződtek a büntetőjog szabályaiban.  
- 1869-ben pedig New York államban létrehozták az Elmira intézetet, ahová azok a 16 és 30 év közötti 

elítéltek kerűltek, akik korábban még nem voltak szabadságvesztésre ítélve. 
A büntetőjogi szemléletnek kellett megváltozni ahhoz, hogy a fiatal életkorral együtt járó jelenségek a 
büntetőjogi felelősség szempontjából eltérő szabályozást nyerjenek. 
 
A felnőttkorú elkövetőkre irányadótól markánsan különböző szabályozás elsőként az Amerikai 
Egyesült Államokban jött létre, a 19. sz. első harmadában, s ezt követte Európa számos országa is, a 20. 
sz. első évtizedeiben.  

Tudományos alapját azok a reforrnelképzelések jelentették, amelyek a megtorlásra és a proporcionális 
szankció alkalmazására épített büntetőjogi felelősséget a tettesek osztályozásán alapuló, a megelőzést 
megcélzó, és a tettes személyiségéhez igazodó differenciált szankciók alkalmazásával kívánták 
felváltani.  

E törekvések nyomán a modern államok többségében kialakult a fiatalkorúak - felnőttkorúaktól eltérő - 
büntetőjogi felelősségi rendszere.  



114 

Az eltérések nem csak az anyagi jogi szabályokban, hanem az eljárásjogi, büntetés-végrehajtási jogi és 
- egyes országokban - a gyermekvédelmi rendelkezésekben is testet öltenek.  

A jogi megoldás alapvetően két típusba sorolható:  
- vannak államok, amelyek a fiatalkorúak vonatkozó összes szabályát - anyagi jogi,  végrehajtásiu , 

gyerrnekvédelmi és családjogi rendelkezéseket - külön törvényben szabályozzák, és  elkülönült ill. 
önálló intézményrendszert alakítanak ki,  

- míg máshol az eltérő szabályozás az általános rendelkezések és az intézményi struktúra részeként, 
annak egyik elemeként jelenik meg. 

A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségét szabályozó anyagi jogi rendelkezések közös jellemzői: 
- meghatározott életkori határok között és/vagy az erkölcsi-értelmi fejlettség szintjéhez képest a 

felnőttekéhez viszonyítva más, jellemzően enyhébb anyagi jogi, eljárási és végrehajtási szabályok az 
irányadó ak rájuk, 

- a felelősségre vonásuk célja a nevelés, az elsődlegesen preferált szankciók pedig a 
nevelőintézkedések, 

- a fiatalkorúak személyes szabadságát korlátozó szankció legvégső esetben alkalmazható és a lehető 
legrövidebb időtartamra korlátozandó. 

 
A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének szabályozása szempontjából megkívánt "más elbánás" 
követelményeit a következő nemzetközi dokumentumok foglalják össze: 

- Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának minimumszabályai (Pekingi Szabályok) 1985.; 
- A gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 1989.; 
- ENSZ irányelvek a bűnözés megelőzésére (Riyadhi Irányelvek) 1990.; 
- ENSZ szabályok a szabadságelvonás alatt álló fiatalkorúak védelmére 1990. 

 
A személyiség kialakulásának folyamatossága magyarázza azt a sokféleséget, amely a büntetőjogilag 
releváns életkorok kialakítása kapcsán a büntetőtörvényekben ma is megnyilvánul.  
Abban egységesnek tekinthető a világ, hogya gyermekkorban lévő elkövetők büntetőjogilag nem tehető 
ek felelőssé tetteikért, vagyis nem büntethetőek.  

- A büntethetőség alsó korhatárának törvényi meghatározásában azonban már van eltérés. Ha az 
európai szabályokat vetjük össze, azt tapasztalhatjuk, hogy többségükben a 14. életévetjelölik meg 
ilyenként.  

- Hagyományosan azzal szokás indokolni ennek helyességét, hogy erre az életkorra tehető az az időszak, 
amikor a gyermek már megszerzi azokat a társadalmi tapasztalatokat, amelyek birtokában képes 
morálisan értékelni a cselekedeteit, s ennek felismerése alapján tudatosan dönteni.  

- (Megemlítjük, hogy alacsonyabban került meghatározásra ez a korhatár például a francia, görög, 
lengyel töryényben (13. életév), Hollandiában (12. életév), Angliában és Walesben (10. életév) 
Írországban és az USA legtöbb államában (7. életév), míg magasabb a skandináv országokban (15. 
életév), Portugáliában, Spanyolországban (16. életév). A tendenciát az életkori határok megemelése 
jellemzi. 

Ki kell itt emelnünk, hogy Európa államainak többségében a törvényben meghatározott életkor 
betöltése nem automatikusan jelenti a büntetőjogi felelősség fennállását, hanem többnyire sor kerül 
valamilyen értelmi, erkölcsi feltétel, ítélőképesség vagy belátási képesség vizsgálatára.  
Ennek során azt vizsgálják, hogy az elkövető rendelkezett-e a szükséges érettséggel ahhoz, hogy 

cselekménye jogellenességét megértse, rendelkezett-e ajó és a rossz közötti különbségtétel 
képességével, illetve azzal az akarati képességgel, amellyel saját magatartását irányítani és ellen-
őrizni tudja. 

Hasonlóképpen nem egységesek az államok a fiatalkor felső határának törvényi meghatározásában 
sem, bár ebben közrehat a fiatal felnőttek eltérő megítélésének jogi elismerése is.  
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A felső korhatár általában a polgári jogi nagykorúság időpont jával esik egybe, de van példa mindkét 
irányban eltérésre. 

 
107. § (1) Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat még nem. 

A hatályos szabályok szerint nem büntethető, aki a cselekményeikövetésekor a tizennegyedik életévét 
nem töltötte be (23. §).  
A törvényben ily módon meghatározott életkort betöltött személy esetében a büntetőjogi felelősség 

szubjektív feltételei azonosak.  
Vagyis a felelősségre vonás alapja esetükben is a (legalább korlátozott) beszámítási képesség. 

- A törvényi rendelkezésből következően a fiatalkorú fogalma büntetőjogi fogalom.  
- A fiatalkor megállapításának szempontjából a bűncselekmény elkövetési idejének van jelentősége.  
- Az elkövető a 14. születésnapján még a gyermekkorúakra, a 18. születésnapján megvalósított 

bűncselekményéért pedig a fiatalkorúakra vonatkozó szabályok szerint felel. 
(2)E törvény rendelkezéseit a fiatalkorúakra a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
A fiatalkorra jellemző speciális vonásokat szem előtt tartó rendelkezéseket a törvényhozó a 
felnőttkorúakra vonatkozó büntetőtörvény egyik - önálló - fejezetében foglalta össze. 
E szabályok tartalmából megállapítható, hogya fiatalkorú akra vonatkozó rendelkezések nem a 
büntetőjogi felelősség alapjai tekintetében, hanem csupán a kiszabható büntetőjogi következmények 
és azok mértéke tekintetében különböznek a Btk. egészétől. 
A speciális szabályok az alkalmazás során megelőzik az általános szabályokat, vagyis az általános 
szabályok csak speciális szabály hiányában, vagy a speciális rendelkezésnek megfelelő módosított 
tartalommal, ill. feltételek szerint kerülhetnek alkalmazásra.  
 
1. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szankciók 
- a fk-ra vonatkozó anyagi és eljárási szabályok csak akkor alkalmazhatók, ha a teheltet kizárólag 
fiatalkorban elkövetett bcs-ekért vonják felelősségre 
 
- fiatalkor: 14-18 év, speciális alanyiság, előbb a rá vonatkozó fejezet alkalmazandó, aztán az általános 
szabályok 
- a fk-ra vonatkozó szankciók a következő szempontokra vannak figyelemmel: 

a) a fk-ak erkölcsi felelőssége lényegesen kisebb 
b) a fk testileg és lelkileg is nehezebben viseli a személyi szabadság korlátozását 
c) mivel a testi, szellemi fejlődés még nem fejeződött be, nagyobb az esélye a nevelésnek 

- ezek alapján a jogalkalmazás számára súly szerinti mérlegelési sorrendet állapít mega tv: 
1. szabadságelvonással nem járó intézkedés 
2. szabadságelvonással nem járó büntetés 
3. szabadságelvonással járó intézkedés 
4. szabadságelvonással járó büntetés 

- az intézkedésekkel a 21. tétel foglalkozik 
 
2. Fiatalkorúakkal szemben alkalmazható büntetések 
- az életkori sajátosság figyelembevételével kialakított szabályok 
- legfőbb különbség az általános szabályoktól: fk nem ítélhető életfogytig tartó szabadságvesztésre 

Főbüntetések 
(1) Szabadságvesztés 

- végső megoldásként alkalmazandó, elsősorban erőszakos bcs-ek elkövetőivel szemben 
- határozott ideig tart (tehát nincs életfogyt) 
- generális minimuma is eltér az általánostól: 1 hónap (ált: 2 hó) 
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- generális maximum: 2 körülmény függvénye:  
- a különös részi speciális maximum és  
- a terhelt betöltötte-e 16. életévét a bcs elkövetésekor 

- végrehajtási fokozatok: 
- fiatalkorúak börtöne             - fiatalkorúak fogháza 
- a 21. év betöltésének jelentősége van: ha az elítélt a szabadságvesztés megkezdésekor 21. életévét 

betöltötte vagy a végrehajtás alatt tölti be, a bíróság a felnőtt korúakra irányadó szabályok alapján 
határozza meg a szabadságvesztés végrehajtásának fokozatát 

- feltételes szabadságra bocsátás 
- objektív kritérium a fk-k esetében is a fokozathoz kötött időtartam kitöltése 
- szélesebb körben van rá lehetőség, nem zár ki senkit a tv 

(2) Közérdekű munka 
- alkalmazhatóság feltétele: 18. életév betöltése az ítélet meghozatalakor 
- elenyésző számban alkalmazzák 
- a közérdekű munka helyébe lépő szabveszt végrehajtási fokozata: 

- 21. évet be nem töltött elítélt esetén fk fogház 
- 21. évet betöltött elítélt esetén fogház 

(3) Pénzbüntetés, - alkalmazás feltételei: 
a) általános szabályok (A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a cselekménnyel elért 

vagy elérni kívánt anyagi előnyre is - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát és - 
az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egynapi tételnek 
megfelelő összeget) ÉS 

b) a fk-nak legyen önálló keresete (saját munkával végzett keresménye) VAGY megfelelő vagyona 
(ha az kimutatható jövedelmet hajt) VAGY önálló jövedelme 
- általában ez a kor a középfokú tanulmányok ideje, nem jellemző, hogy a fk maga szerzi meg 

létfenntartásához szükséges anyagi javakat 
- meg nem fizetése esetén átváltoztatható, az alábbi feltételekkel: 

- végrehajtást meg kell kísérelni és cak annak behajthatatlansága esetén 
- 21. évét be nem töltött elítélt esetén fk fogházban, ha betöltötte fogházban kell végrehajtani 

Mellékbüntetések 
(1) Közügyektől eltiltás.         Feltétel: 1 évet meghaladó szabvesztet szab ki a bíróság 

- nem tényleges joghátrány, elsősorban a társadalmi és jogi rosszallás nyomatékos kifejezője 
- materiális joghátránnyá válik, ha végrehajtása részben vagy egészben átnyúlik az elítélt 18. évének 

betöltése utáni időre 
(2) Foglalkozástól eltiltás          (3) Járművezetéstől eltiltás 

 
 (4) Kitiltás 

- az általános feltételek megléte esetén is csak akkor, ha az elkövető meghatározott közigazgatási 
egység területén a bűnismétlést ösztönző, vagy egyébként káros személyi kapcsolatokkal 
rendelkezik, illetve a bcs természetére, annak meghatározott helyhez kötődésére figyelemmel sérti a 
közérdeket 

- vizsgálandó a családi környezet megfelelősége, megfelelő, ha csupán az egyik szülő vagy más 
nagykorú hozzátartozó gondozásában nevelkedik, biztosítva van ellátása, felügyelete, taníttatása 

(5) Kiutasítás         (6) Pénzmellékbüntetés 
3. Halmazat és összebüntetés 
- a büntetés kereteit a tv a fk-kra vonatkozó tételek alapján határozza meg 
- a fogházban letöltendő szabvesztek összbüntetésbe foglalásakor börtön fokozat akkor sem állapítható 
meg, ha a büntetés mértéke a két illetve egy évet meghaladja 
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- javítóintézeti nevelés és végrehajtandó szabveszt összebüntetési eljárására vonatkozó speciális 
szabályok: 

- javítóintézeti nevelés nem hajtható végre, összbüntiként csak szabveszt állapítható meg 
- az összbünti nem lehet rövidebb az alapítéletben kiszabott szabvesztnél (azonos lehet, ilyenkor a 

javító elenyészik) 
- szabveszt tartamát meghosszabbítani max 1 évvel lehet, de nem eredményezheti a szankciók 

kumulálódását 
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31. a) Járulékosság a részességnél és a delictum proprium.   A halálbüntetés 
 
 
0. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 
- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei:    a) bűnszövetség (137. § 7. pont)    b) bűnszervezet (137. § 8. 
pont)      c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- 

közv
etett 

- 
közv
etlen 

társtett
es 

felbu
jtó 

bűnsegé
d 

- fizikai 
- 

pszichi
kai 

 
00. Részesség 
- feltételei: 

a) a tettesi alapcselekmény szándékos legyen (és a felbujtás, illetve bűnsegély is szándékos) 
b) a tettesnek legalább a kísérlet szakába kell eljutnia 

- járulékos jellegű közreműködés a bcs-ben, tettesi alapcselekményt feltételez (azzal okozati 
összefüggésben kell lennie) 

- de nem feltétele a járulékosságnak, hogy a tettest megbüntessék (DE büntetőjogilag felelősségre 
vonhatónak kell lennie) 

- ha a tv-alkotó a bűnsegédi tevékenységet bcs-nyé nyilvánítja, akkor az tettesi tevékenységként kerül 
értékelésre (pl. hamis tanúzásra felhívás önálló befejezett bcs) 

- további jellemzője a részességnek, hogy a bcs befejezéséig tarthat, a magyar bj nem ismeri az utólagos 
részességet, azaz az utólagos segítségnyújtás kategóriáját (DE erről van külön tényállás: a bűnpártolás!) 
- a részesek a mennyiségi és minőségi túllépésért nem felelnek 
- szankcionálás: ugyanazok a büntetési tételek irányadók, mint a tettesekre (kivétel: kétszeres enyhítés 
bűnsegély esetében) 

 
Felbujtás 

- a felbujtó a bcs elkövetésének döntő motívumát alakítja ki, az lesz felbujtó, aki olyan mértékben hat 
a tettesre, hogy ez a hatás az elkövetés döntő motívumaként értékelhető 

- a ráhatás történhet ígérgetéssel, rábeszéléssel és fenyegetéssel egyaránt. Utóbbi nem lehet olyan 
mértékű, hogy a bj-i felelősséget kizárja [26.§ (1)] 
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- általában meghatározott személyhez szól, minden esetben meghatározott bcs-re vonatkozik. Lehet 
több személyt is felbujtani, a rendbeliség nem ezek számától, hanem az elkövetett bcs-ek számától 
függ 

- az excessus mandati elve alapján a felbujtó nem felel azért, amire nem bujtotta fel az elkövetőt 
 
Bűnsegély 

- az elkövető részére a bcs végrehajtásához történő szándékos segítségnyújtás (ami lehet fizikai vagy 
pszichikai) 

- akkor szándékos, ha tudja, hogy a tettes milyen szándékos bcs-t követ el vagy akar elkövetni, és 
magatartásával elősegíti azt (tehát ha vki objektíve segítséget nyújt, de azt gondatlanul teszi, nem 
bűnsegéd) 

(1) fizikai bűnsegély 
- pl. eszköz készítése, átadása, helyszínen figyelő tevékenység 
- általában aktív tevékenység, de lehet mulasztással is elkövetni 
 
 
- elhatárolás a társtettességtől: ha az az objektív elem, amit megvalósít a résztvevő, benne van a 

tv-i tényállásban, akkor társtettes, ha nincs, akkor bűnsegéd. Pl. az egyik azért töri fel az ajtót, hogy 
a másik lopni tudjon, az társtettesség, mert a dolog elleni erőszak tényállási eleme a lopásnak. Ha 
ugyanez az ajtófeltörés a bent lévő személy megölése céljából történik, az bűnsegédi tevékenység, 
mert az emberölésnek nincs dolog elleni erőszakkal elkövetett formája 

(2) pszichikai bűnsegély 
- pl. jelenlét a bcs-nél 
- szándékerősítő magatartást jelent, megtörténhet a bcs megkezdése előtt, vagy a végrehajtása 

közben 
- elhatárolás a felbujtástól: itt a már kialakult tettesi szándékot erősíti, nem ő alakítja ki a döntő 

motívumot 
 
A) JÁRULÉKOSSÁG A RÉSZESSÉGNÉL ÉS A DELICTUM PROPRIUM 
1. A járulékosság 

- tettesi alapcselekmény nélkül nincsen részesség 
- a tettesi alapcselekmény előmozdítása jellemzi a részességet 
- ha az adott cselekmény előkészülete büntetendő, akkor az eredménytelen felbujtásért vagy 

segítségnyújtásért el lehet járni előkészület címén 
- ha viszont a jogalkotó a bűnsegédi tevékenységet vagy a felbujtást önálló bűncselekményként értékeli, 

akkor már tettesi tevékenységként kerül értékelésre 
- nem eleme a járulékosságnak a tettes tényleges megbüntetése 
- nem hat ki a tettes büntethetőségének megszűnése a részesekre 
- csak a bcs. befejezéséig tarthat 
- a bcs. utáni segítségnyújtás legfeljebb bűnpártolás lehet 
- a szankció szempontjából a Btk. a parifikáció elvét követi, tehát a részesekre is a tettesekr előírt 

büntetési tételt rendeli alkalmazni 
2. A delictum proprium (különös bűncselekmény)   -   speciális alany 

- „aki” = általános alany 
- ez tulképp minden 14. életévét betöltött élő személy 
- a törvény bizonyos esetekben ettől eltérő életkort állapít meg 
- a delictum propriumot az jellemzi, hogy speciális alanya van, tehát csak a törvényben meghatározott 

személyes kvalifikáltsággal rendelkező személy követheti el 
- 2 fajtája van 
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- sajátképi különös bűncselekmény:  a tettességhez szükséges személyes kvalifikáltság a 
büntethetőséget megalapozó körülmény      pl. hivatali visszaélés, fogolyszökés 

- nem sajátképi különös bűncselekmény:  a személyes kvalifikáltság csak a cselekmény minősítését 
befolyásolja    pl. hivatalos személyként elkövetett közokirat-hamisítás 

- ha csak speciális alany képes egy adott tényállási elemet megvalósítani, akkor társtettes is csak ilyen 
személy lehet 

- ha viszont nem csak ilyen speciális alany valósíthatja meg a tényállást, a társtettes is lehet kívülálló 
- ha a tényállást kötelességszegést határoz meg, a kívülálló legfeljebb részes lehet 

 
A HALÁLBÜNTETÉS 
A halálbüntetést a középkorban rendes büntetésnek tekintették.  
A 18. században kezdődött az abolicionista (halálbüntetés-ellenes) mozgalom, amely a 19. században 
már elérte, hogy a halálbüntetés a kódexekben kivételes büntetés sé vált.  
A folyamat a 20. században is folytatódott, és a század második felében Európában uralkodó nézet lett a 
halálbüntetés eltörlése.  
Ennek alapján fogalmazták meg az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. Kiegészítő Jegyzőkönyvét a 
halálbüntetés tilalmáról, amelyet nálunk az 1993. évi XXXI. törvény hirdetett ki.  
A halálbüntetés jogosultságáról és célszerüségéről a vita azóta is folytatódik, s a világ számos országában 
a halálbüntetés létező és alkalmazásra kerülő büntetés.  
 
Hazánkban 1841-ben jelent meg Szemere Bertalannak akadémiai pályázaton jutalmazott munkája "A 
büntetésről s különösebben a halálbüntetésről" címmel.  

Ezzel időben egybeesett az 1843. évi büntetőjogi javaslat, amely az abolicionista nézetet kívánta 
kodifikálni.  

A Csemegi Kódexben viszont a halálbüntetés szerepelt a király személye elleni felségsértésre és a 
gyilkosságra. Alkalmazására az 1. világháborúig nagyon kevés esetben került sor.  

A világháború alatt és az azt követő időszakban több büncselekményre is lehetővé tették a halálbüntetés 
alkalmazását, de ténylegesen kevés ügyben szabták ki. 

Alkalmazására inkább a II. világháborút követően került sor. 1945-ben a népbíróságok és a rögtönítélő 
bíróságok, 1957 -ben pedig a népbírósági külön tanácsok alkalmazták.  

Az 1950. évi Btá. fenntartotta a halálbüntetést, s az 1961. évi Btk.: ~40,   1978. évi IV. tv.: ~20 
bűncselekménynél volt vagylagos büntetés.  

( ’60: évente ~10 körüli, ’70: ~5, ’80: 5 alatti esetben szabtak ki halálbüntetést) 
Az Alkotmánybíróság a halálbüntetést 1990-ben törölte el, de 1988 júliusa után halálbüntetést már 

nem hajtottak végre. 
A halálbüntetés visszaállítására irányuló törekvés napjaink politikai propagandájában is megjelent. 
A visszaállításnak nemzetközi jogi akadálya az említett 6. Kiegészítő Jegyzőkönyv ratifikálása. 
 Jogpolitikai akadálya pedig az Alkotmánybíróság határozata. Ez a határozat abból a szempontból is 
figyelemre méltó, hogya hozzáfűzött párhuzamos véleményekben kifejezésre jut a büntetés 
büntetőpolitikáját megalapozó filozófiai nézetrendszer. 
Az Alkotmánybíróság a 23/1990. (X. 31.) AB határozatában megállapította, hogy a halálbüntetés 
alkotmányellenes.  

Érvelésében rámutatott, hogy minden embernek veleszületett, sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető joga van az élethez.  

A magyar államnak elsőrendű kötelessége az élethez és az emberi méltósághoz való jog tiszteletben 
tartása és védelmezése.  

Az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése szerint az élettől és az emberi méltóságtól senkit nem lehet 
önkényesen megfosztani".  + Alkotmány 8. §(2) bekezdése szerint "a Magyar Köztársaságban az 
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alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog 
lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja". 

Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogya Btk.-nak a halálbüntetésre vonatkozó rendelkezése az 
élethez és az emberi méltósághoz való jog lényeges tartalma korlátozás ának tilalmába ütközik.  
→  ezen túl: Az életnek és az emberi méltóságnak, illetve az ezt biztosító jognak a teljes és helyre-
hozhatatlan megsemmisítését engedik meg. 

 
Az Alkotmánybíróság szükségesnek tartotta megjegyezni a következőket is: 

 
1. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének az 1990. június 19-i alkotmánymódosítással beiktatott 

rendelkezése és az 54. § (1) bekezdésének idézett szövege nincs összhangban. Az Országgyűlésre 
hárul az a feladat, hogy az összhangot megteremtse. 

 
2. Az emberi élet és az emberi méltóság elválaszthatatlan egységet alkot és minden mást megelőző 

legnagyobb érték.   Az emberi élethez és méltósághoz való jog ugyancsak egységet alkotó olyan 
oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, amely számos egyéb alapjognak forrása és feltétele. Az 
emberi élethez és méltósághoz, mint abszolút értékhez való jog korlátot jelent az állam 
büntetőhatalmával szemben. 

 
3. Az Alkotmánybíróság figyelmet érdemlőnek tartja a kriminológia és a kriminálstatisztika számos 

ország tapasztalatain alapuló megállapítását, miszerint a halálbüntetés alkalmazása vagy eltörlése sem 
az összbűnözésre, sem a korábban halálbüntetéssel fenyegetett bűncselekmények elkövetésének 
gyakoriságára nincs bizonyíthatóan törvényszerű hatással. 

 
4. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya - amelynek Magyarország is részese és 

amelyet az 1976. évi 8. tvr.-rel hirdetett ki - 6. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy "minden 
embemek veleszületett joga van az életre. E jogot a törvénynek védelmeznie kell. Senkit sem lehet 
életétől önkényesen megfosztani." Ugyanezen cikk (6) bekezdése pedig megállapítja, hogy "e cikk 
egyetlen rendelkezésére sem lehet hivatkozni avégett, hogy késleltessék vagy megakadályozzák a 
halálbüntetésnek az Egyezségokmányban részes valamely állam általi eltörlését" . 

 
5. Mivel a Btk-ban meghatározott büntetések összeftiggő rendszert alkotnak, a halálbüntetésnek - mint 

e rendszer egyik elemének - megszüntetése szükségessé teszi az egész büntetési rendszer 
felülvizsgálatát, amely azonban nem az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. 

 
Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleményéből:    Parlament ↔ Az Alkotmánybíróság ezzel 

szemben kizárólag alkotmányjogi érvekkel alapozhatja meg döntését. Különösen nem érheti be az 
általában alkalmazott kriminológiai érveléssel, hogy ti. a halálbüntetés hatékonysága a bűnmegelőzés 
szempontjából nem bizonyítható.  
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32. a) A felbujtás.   A nemzetközi jogon alapuló egyéni büntetőjogi felelősség 
 
 
0. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 
- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei:    a) bűnszövetség (137. § 7. pont)    b) bűnszervezet (137. § 8. 
pont)      c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- 

közv
etett 

- 
közv
etlen 

társtett
es 

felbu
jtó 

bűnsegé
d 

- fizikai 
- 

pszichi
kai 

00. Tettesség 
- a tettesség fogalmát a tv két értelemben használja: egyrészt szűkebb értelemben, másrészt összefoglalva 
a társtettességgel (emellett a tudomány megkülönböztet egy harmadikat is, a közvetett tettest) 
- a tettesség fogalmának eleme, hogy a tv-i tényállási elemet valósítson meg 

Önálló (közvetlen) tettesség 
- maga valósítja meg a cselekményt, ennek során felhasználhat bármilyen eszközt, tárgyat, az állattal 

végrehajtott károkozás, sérülésokozás is önálló tettesi kategória 
2- nem szükséges, hogy az összes Különös részi tényállás elemét megvalósítsa 

- gondatlan bűncselekmény valamennyi elkövetője önálló tettes 
Társtettesség 

- feltétele 
a) tárgyi oldal (objektív): legalább két tettes valósítsa meg ugyanazt a tv-i tényállást részben vagy 

egészben 
b) alanyi oldal (szubjektív elem): szándékegység 

- nem egyszerűen együttbűnözést jelent, a szándéknak ki kell terjednie az elkövetett bcs tényállási 
elemeire és azt is át kell fognia, hogy a bcs-t közösen valósítják meg 

Közvetett tettesség 
- lényege: a bcs elkövetője egy másik embert használ fel a bcs tárgyi elemeinek megvalósítására 
- a közvetett tettesség eseti: 

a) vétőképtelen, azaz 14 éven aluli személy felhasználása:      a 14 éven aluli nem lehet bcs alanya, 
tehát ez azért nem lehet felbujtás, mert annak eleme a járulékosság, azaz a tettesi alapcselekmény 

b) beszámítási képességgel nem rendelkező személy felhasználása 
c) kényszer hatása alatt álló személy felhasználása 
d) fenyegetés hatása alatt álló személy felhasználása 
e) tévedésben lévő személy felhasználása 



123 

- hasonlít a felbujtáshoz, a különbség az, hogy a felbujtás csak tettesi alapcselekményhez 
kapcsolódhat, a közvetett tettesség bizonyos formáiban a tettesi alapcselekmény hiányzik. 
Elhatárolás: 
- alanyok szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: a), b), e) 
- módszer szempontjából nem felbujtás, hanem közvetett tettesség: c), d) 

- közvetett tettességnél hiányzik a tettesség objektív feltétele 
- annyiban többes bűnelkövetési forma, hogy legalább 2 személy vesz részt a bcs megvalósításában, 

azonban a bcs objektív és szubjektív elemei olyan mértékben megoszlanak a két személy közt, hogy 
kizárt a társtettesség 

 
000. Részesség 
- feltételei: 

a) a tettesi alapcselekmény szándékos legyen (és a felbujtás, illetve bűnsegély is szándékos) 
b) a tettesnek legalább a kísérlet szakába kell eljutnia 

- járulékos jellegű közreműködés a bcs-ben, tettesi alapcselekményt feltételez (azzal okozati 
összefüggésben kell lennie) 

- de nem feltétele a járulékosságnak, hogy a tettest megbüntessék (DE büntetőjogilag felelősségre 
vonhatónak kell lennie) 

- ha a tv-alkotó a bűnsegédi tevékenységet bcs-nyé nyilvánítja, akkor az tettesi tevékenységként kerül 
értékelésre (pl. hamis tanúzásra felhívás önálló befejezett bcs) 

- további jellemzője a részességnek, hogy a bcs befejezéséig tarthat, a magyar bj nem ismeri az utólagos 
részességet, azaz az utólagos segítségnyújtás kategóriáját (DE erről van külön tényállás: a bűnpártolás!) 
- a részesek a mennyiségi és minőségi túllépésért nem felelnek 
- szankcionálás: ugyanazok a büntetési tételek irányadók, mint a tettesekre (kivétel: kétszeres enyhítés 
bűnsegély esetében) 

Felbujtás 
- a felbujtó a bcs elkövetésének döntő motívumát alakítja ki, az lesz felbujtó, aki olyan mértékben hat 

a tettesre, hogy ez a hatás az elkövetés döntő motívumaként értékelhető 
- a ráhatás történhet ígérgetéssel, rábeszéléssel és fenyegetéssel egyaránt. Utóbbi nem lehet olyan 

mértékű, hogy a bj-i felelősséget kizárja [26.§ (1)] 
- általában meghatározott személyhez szól, minden esetben meghatározott bcs-re vonatkozik. Lehet 

több személyt is felbujtani, a rendbeliség nem ezek számától, hanem az elkövetett bcs-ek számától 
függ 

- az excessus mandati elve alapján a felbujtó nem felel azért, amire nem bujtotta fel az elkövetőt 
A) A FELBUJTÁS 
1. Általános jellemzők 

- a tettes rábírása arra, hogy 1 vagy több konkrét bűncselekményt kövessen el 
- a rábírás módja közömbös, de a fenyegetés addig terjedhet, míg nem zárja ki az elkövető felelősségre 

vonását 
- a bcs. elkövetésének döntő motívumát alakítja ki 
- ha az elkövetőben már megvolt a szilárd akarat-elhatározás (iam alias factum), nem felbujtóként, 

hanem pszichikai bűnsegédként kell felelősségre vonni 
- időben meg kell előznie a bcs. végrehajtásának megkezdését, és meg kell lennie az okozati 

összefüggésnek a rábíró nyilatkozat és a tettesi akarat-elhatározás között 
- nem felbujtás, ha csak általánosságban bűnöző életmód folytatására bírnak rá vkit, ugyanis mindig 

meghatározott cselekmény elkövetésére kell vonatkoznia 
- nem kell kiterjednie a cselekmény részleteire 
- feltétele, hogy a tettes a cselekményt legalább kísérleti szakba juttassa 
- a felbujtó azért nem felel, amire nem bujtotta fel az elkövetőt 
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2. A felbujtó szándékának át kell fognia 
- saját tevékenység 
- ennek a tettesre gyakorolt hatása 
- a tettesi alapcselekmény tényállási elemei 

3. Többes felbujtás 
- a felbujtó több személyt bír rá a bcs. elkövetésére 
- ebben az esetben a felbujtó annyi rendbeli bűncselekményben való részességért vonható felelősségre, 

ahány bcs. ténylegesen megvalósult 
- tehát felelőssége nem a rábírt személyek számához, hanem az általuk elkövetett bűncselekmények 

számához igazodik 
(a felbujtó felbujtója közvetett felbujtó) 

4. A felbujtás és a közvetett tettesség elhatárolása 
- alanyok szempontjából:  nem felbujtás, hanem közvetett tettesség, ha a terhelt gyermekkorút, 

elmebeteget, tévedésben lévő személyt bír rá bcs. elkövetésére 
- módszer szempontjából: nem felbujtás, hanem közvetett tettesség, ha az elkövető kényszer ill. 

fenyegetés alkalmazásával bír rá mást személyt bcs. elkövetésére 
 
A NEMZETKÖZI JOGON ALAPULÓ BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG 
1. Az abszolút jogok megsértéséért való, és a nemzetközi bűncselekmények miatti egyéni felelősség 
A nürnbergi és tokiói bíróságok leszámoltak a nemzetközi jogban korábban uralkodó nézettel, miszerint 
az egyénnek nincs nemzetközi jogi jogalanyisága, ezért csak nemzeti bíróságok előtt felelhet.  

Kimondhatjuk, hogy ellentétben az állam nemzetközi büntetőjogi felelősségével, az egyén ilyen 
felelősségének elfogadása általánossá vált.  

A nemzetközi jog a büntetőjoggal kapcsolatban kétféleképpen alapít egyéni felelősséget. 
- Egyrészt nemzetközi kriminalizációs kötelezettséget ír elő, az ún. abszolút jogok megsértése 

esetén.  
- Másrészt jus cogens nemzetközi bűncselekmények miatt az aut dedere aut judicare elv alkalmazását 

írja elő, azaz ki kell adni az elkövetőt, vagy el kell járni az elkövetővel szemben. 
Míg az ún. abszolút jogokhoz (élethez, testi épséghez, szexuális szabadsághoz való jog) fűződő 
kriminalizációs kötelezettség nemzetközi emberi jogi normákon alapul, azaz az állam önkéntes 
alávetésén, és még nem vált a nemzetközi jus cogens részévé,   ↔   addig a nemzetközi humanitárius 
jog számos olyan bűncselekmény büntetését írja elő (például háborús bűncselekmény, emberiesség 
elleni bűncselekmény, népirtás, agresszió), amelyek vonatkozásában az állami kriminalizációs 
kötelezettség mellett a jus cogens és obligatio erga omnes elvekből kifolyólag nemzetközi jogosultság 
is keletkezik az állam által gyakorolt főhatalom átvételére, és az állami mulasztás szankcionálására.  
Ezekben az esetekben az állam büntetőhatalma (ius puniendi) és büntető kötelezettsége is nem a 
népszuverenitásból, hanem az obligativ erga omnesből, a nemzetek közössége, mint egész felé fennálló 
kötelezettségből ered. 
Az alkotmányos kriminalizációs (pönalizációs) kötelezettségek két formában jelennek meg. 

Egyrészt ún. valós vagy materiális alkotmányos kriminalizációs kötelezettségként, másrészt formális 
kriminalizációs kötelezettségként.  

A formális kriminalizációs kötelezettség a büntetőeljárási joghoz kapcsolódik, és azt írja elő, hogy 
bizonyos súlyújoghátrány csak a büntetőeljárás által nyújtott garanciák mellett szabható ki és 
alkalmazható.  

A materiális kriminalizációs kötelezettség lehet belső jogi, vagy nemzetközi jogon alapuló. Belső 
jogi a kriminalizációs kötelezettség, ha az állam magára ró kriminalizációs elvárást. Például a magyar 
Alkotmány 2. § (3) bekezdése szerint "A társadalom egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervnek 
vagy állampolgárnak a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy 
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gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására.      Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton 
mindenki jogosult és egyben köteles fellépni."  

A magyar büntetőjog a Btk. 139. és 139/A. §-ában meghatározott, az alkotmányos rend erőszakos 
megváltoztatása és az alkotmányos rend elleni szervezkedés bűncselekményekkel válaszol erre az 
alkotmányos elvárásra. 

A nemzetközi jogon alapuló kriminalizációs kötelezettség az abszolút jogok esetén a sértő magatartás 
büntetni rendeltségét és a büntetőjogi felelősségre vonást írja elő az államnak. 

 
2. Az abszolút jogok megsértéséért való felelősség 
Mi tekinthető abszolút jognak? Erre a kérdésre igen nehéz válaszolni. Egyfelől útmutatást adhatnak a 
különböző nemzetközi dokumentumokban és nemzeti alkotmányokban foglalt derogációs tilalmak, 
valamint a nemzetközi és nemzeti bírói fórumok joggyakorlata. 
Számos nemzetközi dokumentum és alkotmány (például a német alaptörvény 19. cikke; a Polgári és 
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 4. cikke; az Amerikai Emberi Jogok Egyezménye 27. 
cikke), így a Magyar Köztársaság alkotmánya is meghatároz olyan jogokat, amelyeket az államnak a 
legnagyobb veszély esetén is tiszteletben kell tartania [Alkotmány 8. § (4)].  

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (egyezmény) például "háború vagy a nemzet létét fenyegető 
más rendkívüli állapot esetén" (15. cikk 1.) sem engedélyezi az élethez való jogot biztosító ,,2. cikk 
rendelkezéseitől- való eltérést -, kivéve a jogszerű háborús cselekmények következtében okozott 
haláleseteket." (15. cikk 2.) 

Az egyezmény 1. cikke szerint a " Szerződő Felek biztosítják a joghatóságuk alatt álló minden személy 
számára a jelen egyezmény 1. fejezetében meghatározottjogokat és szabadságokat."      

 
 
Ezt a feladatot úgy értelmezték a strasbourgi intézmények, hogy az mind pozitív, mind pedig negatív 

kötelezettséget ró a Szerződő Felekre.  
A pozitív kötelezettség az, amely alapján az államnak tevőlegesen kell védelemben részesítenie az 

adott emberi jogot. A pozitív kötelezettséget feltételező jogok nem korlátozódnak az élethez való 
jogra, hiszen éppen az egyik legfontosabb döntés, az X. és Y. kontra Hollandia ügy (1985, A no. 91.) 
is más jogokkal volt kapcsolatos.  

Ebben az ügyben egy tizenhat éves, kóros elmeállapotú nővel közösült erőszakosan egy 
magán-elmegyógyintézetben dolgozó, beszámítási képességgel rendelkező felnőtt férfi. 

 Az akkor hatályos holland jog szerint nem lehetett a magánindítvány hiánya miatt büntetőeljárást 
indítani, mert cselekvőképtelen ilyen indítványt nem tehetett, és mást e jog ez esetben nem illetett 
meg.  

Az Európai Emberi Jogi Bíróság (EEJB) nem fogadta el a holland kormánynak azt a védekezését, 
hogy polgári jogi úton lehet kártérítés ért perelni az elkövetőt, és megállapította, hogy az egyezmény 
8. cikke által védett magánszférához való jog pozitív kötelezettséget is ró az államra.  

Ennek megfelelően az államnak olyan intézkedéseket kell tennie, amelyekkel garantálja az egyén 
magánszférához való jogának tiszteletben tartását még a magánszemélyek közötti legbelsőbb 
szférában is. Ez az egyezmény szerinti kötelezettség, amely alapján az államnak 
magánszemélyekkel szemben is meg kell védenie az egyént bizonyos esetekben, a Drittwirkung.  

A Drittwirkung arra kötelezte ebben az ügyben az államot, hogy mivel "alapvető értékek és a 
magánélet lényegi részei forognak kockán [...] a hatásos elrettentés elengedhetetlen ezen a területen, 
és csakis büntetőjogi eszközökkel érhető el"  

 
Azaz az EEJB kimondta, hogy az állam köteles a nőt büntetőjogi eszközökkel megvédeni az 

erőszakos közösülés ellen. 
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Az S. W. és C. R. ügyek az R. kontra R. (1992., 1 A. C. 599.) angol ügyek.   Ebben az ítéletben a 
Lordok Háza visszaható hatállyal eltörölte az angol jogban addig fennálló "házassági kifogást", 
amely a férjnek büntetlenséget biztosított a feleség sérelmére elkövetett erőszakos közösülésért.  

A többek között a visszaható hatályú büntetőjogi felelősségre vonást tiltó 7. cikk alapján 
megtámadott angol bírósági ítéleteket az Európai Emberi Jogi Bíróság fenntartotta.  

Egyrészt megállapította, hogya ,,7. cikket (...) nem lehet úgy értelmezni, hogy az kizárná a 
büntetőjogi felelősség szabályainak esetről esetre történő fokozatos tisztázá át bíróij ogértelmezésen 
keresztül, feltéve, hogy az ennek eredményeként bekövetkező fejlődés konzisztens a bűncselekmény 
lényegével és az ésszerűen előre látható."  

Ugyanakkor tévedés lenne azt hinni, hogya Bíróság valóban úgy gondolta, hogy itt csak egy bírói 
jogértelmezésről volt szó.     A valós indokot Liddy asszony, az Európai Emberi Jogi Bizottság ír 
tagjának párhuzamos véleménye tartalmazta, amely szerint a férj erőszakos cselekményét, amellyel 
szexuális kapcsolatot létesít feleségével "korábban nem tekintették jogellenesnek.  

A kérelmező elítélése végül is a Lordok Házának ítélete alapján történt, amely eltörölte ezt a 
büntethetőséget kizáró okot. "Ez nem a bűncselekmény létező elemeinek tisztázása volt, hanem a 
jog alapvető megváltoztatása. " 

Valóban, a három kiemelt indok közül a harmadik világít rá az Emberi Jogi Bíróság igazi motívumaira: 
"a lényegi dehumanizáló jellemzője az erőszakos közösülésnek annyira nyilvánvaló, hogy  nem 
mondható, hogy ellentétben áll az egyezmény 7. cikkének céljával és szándékával, azaz annak 
biztosításával, hogy senki ne legyen alanya önkényes büntetőeljárásnak, elítélésnek vagy büntetésnek.  

Mi több, annak az elfogadhatatlan gondolatnak az elhagyása, hogya férj immunitással rendelkezik a 
feleségével való erőszakos közösülés esetén, összhangban van nemcsak a házasság civilizált 
fogalmával, hanem mindenekelőtt az egyezmény alapvető céljaival, amelyek lényege az emberi 
méltóság és emberi szabadság tiszteletben tartása." 

 
Ezekben az esetekben tehát a retroaktivitás tilalmának háttérbe kellett húzódnia az államnak azzal az 
alapvető kötelezettség évei szemben, hogy bizonyos abszolút jogokat büntetőjogi eszközökkel 
védelemben kell részesítenie.  
 
Az állam ilyetén alkotmányos kriminalizációs kötelezettsége új jelenség az anyagi büntetőjog területén, 
amelynek lehetősége és szükségessége a kilencvenes évek elejétől foglalkoztatta a tudományt. 

Nemcsak az erőszakos közösüléstől való védelem tekintetében állapítottak meg kriminalizációs 
kötelezettséget a strasbourgi szervek, hanem az élethez való joggal kapcsolatban is már relatíve 
korán kimondta e pozitív kötelezettséget az Európai Emberi Jogi Bizottság esetjoga.  

Az EEJB az Osman kontra Egyesült Királyság ítéletében (1998.), amelyben kifejtette, hogy az 
államnak "tartózkodnia kell az élet szándékos és jogtalan elvételétől, hanem azt is, hogy megfelelő 
lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a joghatósága alatt lévők életét megvédje, beleértve 
operatív, preventív intézkedéseket, amelyek célja azon személyek életének védelme, akiket egy másik 
személy bűncselekményt megvalósító magatartása veszélyeztet." 

Megállapítható tehát, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye 2. cikke Magyarországot is 
kötelezi az abszolút jogok megsértését megvalósító cselekmények üldözésére, függetlenül attól, 
hogy adott cselekményekkel kapcsolatban az elévülés bekövetkezett-e vagy sem. 

 
A Német Demokratikus Köztársaság fennállása alatt bűncselekmény volt a köztársaság határait 
jogosulatlanul átlépni.  

A határsértőket számos esetben célzott lövésekkel ölték meg ahatárőrök.  
E cselekmények jogi alapjául egyrészt a határőrök szolgálati szabályzata, valamint a belügyminiszter 

parancsa szolgált, később pedig, 1982-től a határtörvény. 
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A két Németország újraegyesülése után számos bünetőeljárás indult a halálos lövéseket leadó határőrök, 
illetve parancsnokaik ellen.  

Az egyik ilyen híres esetben a Spree folyón átúszni próbáló 17 éves fiút lőtte agyon két határőr 
1962-ben  

Az ügyben a Landgericht elítélte a terhelteket azon az alapon, hogy a bűncselekmény elkövetése 
időpontjában a szolgálati szabályzat és a belügyminiszteri parancs nem jelentettek elégséges 
jogszabályi felhatalmazást, és így nem szolgálhattak büntethetőséget kizáró okként.  

A bíróság ezt azzal indokolta, hogy az akkor hatályban lévő keletnémet alkotmány garantálta a 
tartózkodási hely megválasztásának jogát, amelyet csak törvény korlátozhatott. 

Hasonlóképpen a büntetőjog sem tartalmazott idevonatkozó büntethetőségi akadályt. A szabályzat és a 
parancs továbbá súlyosan sértette az igazság és a humanitás alapvető fogalmait, és mivel az elévülési 
idő nyugodott a keletnémet állam fennállása alatt, a büntetőjogi felelősségre vonásnak nem volt 
akadálya. 

 
A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság több hasonló ügy felülvizsgálata során kimondta, hogy a határsértők 
lelövését előíró, illetve az azt lehetővé tevő szabályzat, parancs és az 1982-es határtörvény a 
radbruchi-formula alkalmazása folytán érvénytelen.  

Radbruch, bár sosem volt egy klasszikus pozitivista, mégis a fasizmus traumáit követően 
megváltoztatta nézeteit a jogbiztonság és az anyagi igazságosság vonatkozásában. Formulája szerint: 

- "az igazságosság és a jogbiztonság közötti konfliktust úgy lehet kiküszöbölni, hogy a pozitív, 
írott szabályban rögzített és a hatalom által gyakorolt jog akkor is elsőbbséget élvezhet, ha 
tartalmilag igazságtalan és célszerűtlen, kivéve, ha a tételes törvénynek az igazságossággal való 
ellentéte elviselhetetlen mértékűvé válik.  

- Lehetetlen pontosabb vonalat húzni a törvényi jogtalanság és a helytelen tartalom ellenére még 
érvényes törvény közé.  

- Egy másik éles határvonalat viszont megvonhatunk. Ahol az igazságosságra már nem 
törekszenek, ahol az egyenlőséget, ami az igazságosság magja, a pozitív jogalkotásban 
tudatosan megtagadnak, ott a törvény nemcsak "helytelen jog", hanem egyáltalán hiányzik 
belőle a jogi jelleg 

Ennek a formulának az elveit felhasználva, a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy azok 
ajogszabályok, amelyek előnyben részesítik az NDK területének elhagyására vonatkozó tilalmat, az 
élethez való joggal szemben "érvénytelenek, mert nyilvánvalóan elviselhetetlenül sértik az 
igazságosság alapvető parancsait és a nemzetközileg védett emberi jogokat (...), e sérelem olyan 
súlyos ebben az esetben, hogy sérti a minden nemzet által közösen elismert emberi méltóságra és 
értékekre alapozott igazságosságba vetett hitet; és a pozitív jognak az igazságossággal szemben 
háttérbe kell szorulnia az ilyen esetekben." 

 
3. A nemzetközi bűncselekmények miatti egyéni felelősség 
Az egyén felelős lehet a nemzetközi jog alapján nemzetközi bűncselekmények elkövetéséért, nem jelenti 
azt, hogy a nemzetközi jog alanyának is kell tekinteni.  

 
Amenynyiben a tényeket vizsgáljuk, meg kell állapítani, hogy a nemzetközi bűncselekményeket is 

emberek követik el, így a legtöbb egyezmény is egyéni felelősségről beszél. A büntetéseket is az 
egyénen lehet végrehajtani, bár nem kizárt az állammal szemben alkalmazott szankció sem. 

 
Legfőképp azonban történetileg az egyéni büntetőjogi felelősség alakult ki markánsan a nemzetközi 

jogban.  
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A Versailles-i Szerződés már említett szakaszai az államfői felelősség mellett (227. cikk) az egyéni 
büntetőjogi felelősséget is kimondják (228-230. cikk). A 304. cikk (b) pontja szerint a szövetséges és 
csatlós hatalmak állampolgárai Németország ellen egy ún. Vegyes Döntőbíróság előtt keresetet 
indíthattak saját nevükben a háború során keletkezett káruk megtérítéséért. 

 
A Londoni Statútum 6. cikke is az egyén felelősségén alapul, és ezt a nürnbergi precedensek ki is 

dolgozták, sőt az - ugyan jogforrásként nem elfogadott - ENSZ Közgyűlési határozat által történő 
elfogadás tovább erősítette ezt az elvet. 

 
Az 1949-es négy Genfi Egyezmény ún. súlyos jogsértései is egyéni felelősséget feltételeznek.  
 
De meg lehetne említeni a Genocídium, az Apartheid Egyezményeket is, vagy a polgári repülés 

biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montrealban, 1971. szeptember 23-án aláírt 
egyezményt (1973. évi 17. tvr.). 

 
Végül az ICC 25. cikke is az egyéni büntetőjogi felelősség szabályát fogalmazza meg:  

 
,,1. A Bíróság a jelen Statútum szerint természetes személyek fölötti joghatósággal rendelkezik.  
 
2. Aki a Bíróság joghatósága alá tartozó bűntettet követ el, egyénileg felelős és a jelen Statútum szerint 

büntetendő. ...  
 
4. A jelen Statútumnak az egyéni büntetőjogi felelősségre vonatkozó rendelkezései nem érintik az 

Államok nemzetközi jogi felelősségét.” 
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33 a) A bűnsegély.    A uniós büntetőjog kialakításának lehetőségei és a jogi személy büntetőjogi 
felelőssége           
 
A) A BŰNSEGÉLY 
0. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 
- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei:    a) bűnszövetség (137. § 7. pont)    b) bűnszervezet (137. § 8. 
pont)      c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- 

közv
etett 

- 
közv
etlen 

társtett
es 

felbu
jtó 

bűnsegé
d 

- fizikai 
- 

pszichi
kai 

00. Részesség 
- feltételei: 

a) a tettesi alapcselekmény szándékos legyen (és a felbujtás, illetve bűnsegély is szándékos) 
b) a tettesnek legalább a kísérlet szakába kell eljutnia 

- járulékos jellegű közreműködés a bcs-ben, tettesi alapcselekményt feltételez (azzal okozati 
összefüggésben kell lennie) 

- de nem feltétele a járulékosságnak, hogy a tettest megbüntessék (DE büntetőjogilag felelősségre 
vonhatónak kell lennie) 

- ha a tv-alkotó a bűnsegédi tevékenységet bcs-nyé nyilvánítja, akkor az tettesi tevékenységként kerül 
értékelésre (pl. hamis tanúzásra felhívás önálló befejezett bcs) 

- további jellemzője a részességnek, hogy a bcs befejezéséig tarthat, a magyar bj nem ismeri az utólagos 
részességet, azaz az utólagos segítségnyújtás kategóriáját (DE erről van külön tényállás: a bűnpártolás!) 
- a részesek a mennyiségi és minőségi túllépésért nem felelnek 
- szankcionálás: ugyanazok a büntetési tételek irányadók, mint a tettesekre (kivétel: kétszeres enyhítés 
bűnsegély esetében) 

Felbujtás 
- a felbujtó a bcs elkövetésének döntő motívumát alakítja ki, az lesz felbujtó, aki olyan mértékben hat 

a tettesre, hogy ez a hatás az elkövetés döntő motívumaként értékelhető 
- a ráhatás történhet ígérgetéssel, rábeszéléssel és fenyegetéssel egyaránt. Utóbbi nem lehet olyan 

mértékű, hogy a bj-i felelősséget kizárja [26.§ (1)] 
- általában meghatározott személyhez szól, minden esetben meghatározott bcs-re vonatkozik. Lehet 

több személyt is felbujtani, a rendbeliség nem ezek számától, hanem az elkövetett bcs-ek számától 
függ 

- az excessus mandati elve alapján a felbujtó nem felel azért, amire nem bujtotta fel az elkövetőt 
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BŰNSEGÉLY 
- az elkövető részére a bcs végrehajtásához történő szándékos segítségnyújtás (ami lehet fizikai vagy 

pszichikai) 
- akkor szándékos, ha tudja, hogy a tettes milyen szándékos bcs-t követ el vagy akar elkövetni, és 

magatartásával elősegíti azt (tehát ha vki objektíve segítséget nyújt, de azt gondatlanul teszi, nem 
bűnsegéd) 

(1) fizikai bűnsegély 
- pl. eszköz készítése, átadása, helyszínen figyelő tevékenység 
- általában aktív tevékenység, de lehet mulasztással is elkövetni 
 
- elhatárolás a társtettességtől: ha az az objektív elem, amit megvalósít a résztvevő, benne van a 

tv-i tényállásban, akkor társtettes, ha nincs, akkor bűnsegéd. Pl. az egyik azért töri fel az ajtót, hogy 
a másik lopni tudjon, az társtettesség, mert a dolog elleni erőszak tényállási eleme a lopásnak. Ha 
ugyanez az ajtófeltörés a bent lévő személy megölése céljából történik, az bűnsegédi tevékenység, 
mert az emberölésnek nincs dolog elleni erőszakkal elkövetett formája 
Társtettesség  feltétele 
a) tárgyi oldal (objektív): legalább két tettes valósítsa meg ugyanazt a tv-i tényállást részben vagy 

egészben 
b) alanyi oldal (szubjektív elem): szándékegység 
- nem egyszerűen együttbűnözést jelent, a szándéknak ki kell terjednie az elkövetett bcs tényállási 

elemeire és azt is át kell fognia, hogy a bcs-t közösen valósítják meg 
 
(2) pszichikai bűnsegély 

- pl. jelenlét a bcs-nél 
- szándékerősítő magatartást jelent, megtörténhet a bcs megkezdése előtt, vagy a végrehajtása 

közben 
- elhatárolás a felbujtástól: itt a már kialakult tettesi szándékot erősíti, nem ő alakítja ki a döntő 

motívumot 
 
A UNIÓS BÜNTETŐJOG KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A JOGI SZEMÉLY 
BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE 
 
1. Az uniós büntetőjog kialakításának lehetőségei 
A szorosabb együttműködés Európában önmagában az igazságügyi integráció egyik formáját sem 
igazolja automatikusan.  

Mind a történelmi tapasztalat, mind a jog-összehasonlítás azt mutatja, hogy a határon átnyúló 
bűnözésre különféleképpen lehet válaszolni.  

Az Európai Unió büntetőpolitikája megvalósítására alapvetően két út áll nyitva: a harmonizáció és az 
egységesítés. 

Az uniós büntetőpolitika megvalósításának egyik útja, hogy a tagállamok belső büntetőjogukat 
átalakítják olyan módon, hogy az a jövőben ne csak a hazai közélet tisztaságát, igazgatási és 
igazságszolgáltatási rendjét, valamint pénzügyi érdekeit védje, hanem ugyanilyen védelemben 
részesítse a más államok (jelen esetben a többi tagállam) és nemzetközi szervezetek (jelen esetben az 
Unió) vonatkozó érdekeit. 
A nemzeti büntetőjognak az Unió érdekei védelmére történő felhasználása a büntetőjogi védelem 

tárgyának új szemléletű felfogását követeli meg.  
Az ilyen jogharmonizációs rendelkezések a belső jogba viszonylag egyszerűen, többnyire egy 

parlamenti aktussal beépíthetőek, de alkalmazásuk a külföldi jogi környezet alapos ismeretét tételezi 
fel.  
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Ez egyben a végét jelentené annak a gyakorlatnak, hogya büntetőjog alkalmazója kizárólag hazai 
joganyaggal dolgozik.      A más államok és nemzetközi szervezetek érdekeinek a védelme a 
büntetőjog alkalmazójától megköveteli az idegen nyelvű jogértelmezési gyakorlat ismeretét. 

Az európai büntetőjog megalkotásának egyetlen módja, hogy a tagállamok az Unió szerveire 
ruházzák a büntetőhatalom egy részét, tehát az Unió alkothat büntetőtörvényeket és létrehozhat 
büntető igazságszolgáltatási apparátust (bíróságok, ügyészségek).  

Ez a megoldás igényli a legalaposabb szemléletváltást, és pillanatnyilag még nélkülözi a realitást. 
Jelenleg az egységesítés és a harmonizáció iránti törekvések párhuzamosan érvényesülnek az Európai 

Unió büntetőpolitikájában.     
A csalás, a korrupció, a pénzmosás, és a szervezett bűnözés elleni fent említett intézkedések már most 

is korlátozzák a tagállamok büntetőjogi szuverenitását.  
A szuverenitás részleges átruházáa és a büntetőjog egyes területein egységes európai szabályok 

kialakítása azonban még a jövő feladata. 
Mindenekelőtt fontos rámutatni, hogy a jogegységesítés elsősorban nem dogmatikai, hanem jogpolitikai 
probléma. A büntetőjogi dogmatika önmagában nem támogatja, de nem is zárja ki egységes büntetőjog 
szabályok létrehozását. Sokkal inkább a politikai konszenzus függvénye, hogy erre sor kerül-e, vagy 
sem. 
Az Unió Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatósága 1995-ben megbízott egy büntetőjogász szakértői csoportot, 
hogy dolgozzon ki egységes, összefüggő büntető anyagi és eljárásjogi rendelkezéseket minden, az Unió 
pénzügyi érdekeinek sérelmével kapcsolatos bűncselekményre. A szabály tervezet 1997-ben készült el, 
és Corpus Juris néven vonult be a tudományos közéletbe. 
A Corpus Juris nem része az Unió joganyagának, nem tartozik a harmadik pillér körébe. 

 Tudományos, jogpolitikai dokumentum, amelynek jelentősége azért nem hanyagolható el, mivel 
kijelöli az Európai Unió büntetőpolitikájának jövőbeli irányát. 

Szerkezetileg két részre osztható a tervezet: az első rész az általános elveket, egyes bűncselekmények 
tényállását és a büntetőjogi felelősség szabályait rendezi.  
A Corpus Juris az alábbi bűncselekményekre fogad el egységes definíciót: közösségi költségvetést 

károsító csalás, piac manipulálása, vesztegetés, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, hivatali titok 
megsértése, pénzmosás, orgazdaság, konspiráció.  

Szembetűnő, hogy minden tényállás a gazdasági büntetőjog körébe tartozik, ezzel is hangsúlyozva, 
hogy az Unión belüli törekvések a büntetőjog egységesítésére a klasszikus értelemben vett 
kriminális büntetőjogot (élet és testi épség elleni, vagyon elleni stb. bűncselekmények) nem érintik, 
hanem kizárólag az Unió pénzügyi érdekeit érintő cselekményekkel foglalkoznak. 

A Corpus Juris a jogi személy büntetőjogi felelőssége mellett foglal állást.  
A büntetőjogi felelősséget az önálló gazdasági egység kritériuma felől közelíti meg: minden önálló 

tulajdonjogi jogalanyisággal rendelkező szervezetet jogi személyként kezel.  
Ajogi személy büntetőjogi felelőssége akkor megalapozott, ha annak abűncselekményből haszna 

származik, illetve ha az elkövető a szervezet valamely egysége, képviselője, vagy döntési joggal 
rendelkező tagjá.  

A Corpus Juris elfogadja a kumulált felelősséget, tehát a jogi személy mellett, azzal egyidejűleg a 
konkrét döntéshozó természetes személyt is büntetőjogi felelősség terheli.  

Jogi személlyel szemben alkalmazható büntetésnek 1 millió euró ig terjedő pénzbüntetést és 
maximum 5 évre történő felügyelet alá helyezést javasol. 

A Corpus Juris második fejezete büntetőeljárási rendelkezéseket tartalmaz. A nyomozati 
cselekmények foganatosítása és a büntetőeljárás lefolytatása szempontjából a tagállamok területét egy 
egységes területként kezeli.  Ezt az európai területi elvnek nevezik.  
Az európai területi elvet a tervezet összekapcsolja az Európai Ügyészi Szervezet felállításával, amely 

egy európai főügyészből, illetve delegált nemzeti ügyészekből állna, és az első részben 
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megnevezett bűncselekményekkel kapcsolatban kezdeményezhetne, és folytathatna le 
büntetőeljárást. 

A gyakorlatban kettős következménye lenne a Corpus Jurisban foglalt modell megvalósításának:  
- egyfelől felváltaná a hagyományos bűnügyi együttműködést, hiszen feleslegessé tenné a kiadatást 

és más együttműködési formákat azáltal, hogya vádlottat egyszerűen a más tagállamban zajló 
büntetőeljárás céljából elegendő lenne ennek a tagállarnnak átadni.  

- Ugyanakkor európai büntetőbíróságok kialakítását nem célozza a tervezet, ami egyben azzal jár, 
hogy az európai ügyészek a nemzeti bíróságok előtt kezdeményeznék az eljárást, amelyek így a 
hazai jog mellett uniós normákat és külföldi jogszabályokat is kötelesek lennének figyelembe 
venni. 

Megállapítható, hogy az Európai Unió büntetőpolitikája a tagállamok közötti jelenleg érvényesülő 
bűnügyi együttműködési formák fokozatos felváltására irányul.  
Az új modell lényege, hogy a tagállamok területe a büntető igazságszolgáltatás gyakorlása 

szempontjából egy egységes jogterületet alkosson. (espace judicaire européenne). 
Bármely módon kerül sor az európai büntetőjog kialakítására, mindenképpen szükséges a büntetőjogi 

szuverenitás hagyományos elvének a feladása, s annak elfogadása, hogy a büntetőjog alkotása és 
alkalmazása területén a nemzetállam kizárólagos hatásköre megszűnik. 

 
2. A jogi személy büntetőjogi felelőssége 
A jogi személy büntetőjogi felelősségre vonásának lehetővé tétele központi helyet foglal el az Európai 
Unió büntetöpolitikájában.  

A tagállamok jogrendszere azonban különböző mértékben fogadja el ezt a koncepciót. 
 
 
Eredetileg csak az Egyesült Királyság, Írország és Hollandia ismerte a jogi személy büntetőjogi 

felelősségét. Franciaország és Finnország uniós nyomásra vezette be a 90-es évek közepén. 
A német, a spanyol és az olasz büntetőjog jelenleg is mereven elzárkózik a jogi személy büntetőjogi 

felelősségének koncepciója elől.  
A gazdasági életben elkövetett jogellenes cselekmények büntetésére az igazgatási szankciók 

alkalmazása gazdaságpolitikai szempontból számos esetben hatékonyabb eszköznek mutatkozik, 
mint a büntetőjogi büntetés.  

 
Ajogi személlyel szemben alkalmazott büntetés fontosságát két körülmény magyarázza.  

- Egyrészt az, hogy a jogi személyek nevében és érdekében elkövetett jogsértéseket olyan döntési 
rendszerben hozzák, amelyben az egyéni felelősség megállapítása - legalábbis a kívülálló számára - 
nehézségbe ütközik.  

Másrészt a jogi személlyel szemben kiszabott büntetés nem személyre, hanem kollektívára orientált 
felelősségi forma, amely a szervezet tevékenységét érintő anyagi hátrány. 

 
Ajogi személy büntetőjogi felelősségének alapját többféle elmélet magyarázza.  

Ezek között találjuk az alkalmazottért való felelősség elméletét, az azonosítás doktrínáját és az objektív 
felelősséget egyaránt. Ezeket az elméleteket az angolszász jogrendszerekben dolgozták ki. Közös 
bennük, hogy a jogi személy önálló felelősségén alapulnak, azaz a vádlottak padjára a jogi személy 
kerül. 

Az alkalmazottért való felelősség elmélete tulajdonképpen a károkozásért való polgári jogi felelősségre 
épül és kiterjed nemcsak a vállalati vezetők, hanem minden alkalmazott cselekményéért való 
felelősségre, ha az a munkakörében járt el.      Az alkalmazottért való felelősséget az európai jogok 
nem érvényesítik a büntetőjogban, ez a felelősségi forma az Egyesült Államok jogára jellemző. 
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Az azonosítás elmélete alapján csak a jogi személy vezető tisztségviselőinek a döntését tekintik 
olyannak, amely azonos a jogi személy aktusaival. Erre az azonosításra épül a jogi személy 
büntetőjogi felelőssége. 

A két elv kombinációja az objektív felelősség elmélete, amely a jogi személy büntetőjogi felelősségét 
egyrészt a vállalati vezető tisztségviselők utasítására, másrészt arra építi, hogy a jogellenes 
cselekményt ezek a vezetők legalábbis gondatlanul eltűrték. 

 
A kontinentális jogrendszerekben, amelyek alapvetően elutasítják a jogi személy büntetőjogi 
felelősségét, a jogi személy önálló felelőssége egyáltalán nem ismert.  

A jogi személy a büncselekményt megvalósító természetes személlyel párhuzamosan felelhet, vagy a 
természetes személy büntetőjogi felelőssége az előfeltétele a jogi személy büntetőjogi 
szankcionálásának.  

A legfontosabb kérdés az, hogy milyen szankciókat lehet a jogi személlyel szemben alkalmazni. Az e 
kérdésre adott válasz majdnem egységesnek mondható, mert a legelterjedtebb szankció a pénzbüntetés, 
a legsúlyosabb pedig a jogi személy feloszlatása, megszüntetése.  

A kettő között helyezkedik el a jogi személynek bizonyos tevékenység gyakorlásától való  eltiltás a, 
az üzleti életben való részvételének korlátozása.  

 
Például az Európai Unió szorgalmazza a jogsértő vállalatoknak az uniós közbeszerzésekből történő 

kizárását. Az ilyen típusú szankciók érvényesítése okozza a legnagyobb problémát a büntetőjog 
hatékonysága szempontjából. Ajogi személyt létrehozó természetes személyek új cég alapításával 
egyszerűen ki tudják játszani ezeket a szankciókat. 

Nyilvánvaló, hogy ezeket a típusú szankciókat más eljárás keretében is lehetne érvényesíteni (pl. 
közigazgatási büntetőjog, vagy cégeljárás).  

 
Az Európai Unió szervei azért ragaszkodnak a büntetőjogi szankcióhoz, mert a büntetőeljárás 

keretében az eljárás korai szakaszában lehet biztonsági intézkedést (zár alá vétel, lefoglalás) 
alkalmazni. A biztonsági intézkedéseknek fontos szerepe van a bizonyításban, mert a hatóság csak 
akkor szabadítja fel az előzetes intézkedés során biztosított tárgyakat, ha a jogi személy a 
bűncselekmény felderítésében együttműködik a hatóságokkal.   Polgári vagy közigazgatási eljárásban 
nem lenne lehetőség ilyen kényszer érvényesítésére. 
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34. a) A bűnszövetség és a bűnszervezet.      A bűnügyi együttműködés kialakulása és új vonásai az 
Európai Unióban 
 
 
 
A) A BŰNSZÖVETSÉG ÉS A BŰNSZERVEZET 
0. Az elkövetők 

19. § Elkövetők a tettes és a társtettes (tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (részesek). 
20. § (1) Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 
(2) Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás tevékenységéről 

tudva, közösen valósítják meg. 
21. § (1) Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. 
(2) Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt. 
(3) A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni. 

- a tettesek tv-i tényállási elemet valósítanak meg, a részesek még részben sem valósítanak meg 
tényállási elemet 
- többes elkövetői alakzatok egyéb esetei:    a) bűnszövetség (137. § 7. pont)    b) bűnszervezet (137. § 8. 
pont)      c) csoportos elkövetés (137. § 13. pont) 

Elkövetők 
Tettesek Részesek 

tettes 
- 

közv
etett 

- 
közv
etlen 

társtett
es 

felbu
jtó 

bűnsegé
d 

- fizikai 
- 

pszichi
kai 

00. Tettesség 
- a tettesség fogalmát a tv két értelemben használja: egyrészt szűkebb értelemben, másrészt összefoglalva 
a társtettességgel (emellett a tudomány megkülönböztet egy harmadikat is, a közvetett tettest) 
- a tettesség fogalmának eleme, hogy a tv-i tényállási elemet valósítson meg 

Önálló (közvetlen) tettesség 
- maga valósítja meg a cselekményt, ennek során felhasználhat bármilyen eszközt, tárgyat, az állattal 

végrehajtott károkozás, sérülésokozás is önálló tettesi kategória 
- nem szükséges, hogy az összes Különös részi tényállás elemét megvalósítsa 

- gondatlan bűncselekmény valamennyi elkövetője önálló tettes 
Társtettesség 

- feltétele 
a) tárgyi oldal (objektív): legalább két tettes valósítsa meg ugyanazt a tv-i tényállást részben vagy 

egészben 
b) alanyi oldal (szubjektív elem): szándékegység 

- nem egyszerűen együttbűnözést jelent, a szándéknak ki kell terjednie az elkövetett bcs tényállási 
elemeire és azt is át kell fognia, hogy a bcs-t közösen valósítják meg 

 
2. csoportosan 
Csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt. 
 
2. Bűnszövetség 
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Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy 
ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre 
bűnszervezet, 
 
3.. Bűnszervezetben elkövetés 

137. § 8. bűnszervezet: 3 vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan 
működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmények elkövetése, 

98. § (1) Azzal a szemben, aki az ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a bcs. büntetési tételének felső határa a kétszeresére 
emelkedik, de a 20 évet nem haladhatja meg. Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti 
büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt kell alapul venni. 

 
(3) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, mellékbüntetésként kitiltásnak is 

helye van. 
(4) A bcs. bűnszervezetben történő elkövetésnek megállapítása esetén az e törvényben a bcs. 

bűnszövetségben történő elkövetésének esetére megállapított jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatók. 

- Fogalmi meghatározás 
- minimum 3 főből álló csoport 
- amelyet hosszabb időre szerveztek 
- összehangoltan működik 
- célja legalább 5 évi szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmények elkövetése 

- Általános jellemzők 
- a nyereségorientált szolidáris érdekközösségű bűnszervezet jellegzetes és konspirált szervezeti 

struktúrában működik 
- munkamegosztásra vonatkozó kötelező szabályok 
- legális és illegális üzletek összekapcsolása 
- rugalmas, sokszínű technológia és módszertan 
- infrastruktúrával rendelkezik 
- nemzetközi jelleg és mobilitás 

- Büntetéskiszabási szabályok 
- a tételkeret felső határa a kétszeresére emelkedik, de a 20 évet nem haladhatja meg 
- halmazati büntetés esetén a súlyosabb bcs. tételkeretének felső határa emelkedik kétszeresére 
- tárgyalásról lemondás esetén a csökkentett tételt kell alapul venni 
- az alsó határ nem változik 
- a bűnszövetségben elkövetés esetére megállapított jogkövetkezmények nem alkalmazhatók 

A közrend elleni bűncselekmények   I. cím: A közbiztonság elleni bűncselekmények 
Bűnszervezetben részvétel 

263/C. § (1) Aki bűntettnek bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a 
közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt 
könnyítő feltételeket biztosítja, illetőleg a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Bűnszervezetben részvétel miatt nem büntethető, aki a cselekményt, mielőtt az a hatóság 
tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja. 

 
→ ez előkészület büntetése… (ipso iure előkészületi tényállás) 
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18. § (1) Ha a törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése 
céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, 
vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik. 

(2) Nem büntethető előkészület miatt 
a) akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény elkövetésének a megkezdése; 
b) aki az elkövetés elhárítása céljából felhívását, ajánlkozását, vállalkozását visszavonja, vagy arra 

törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad; 

c) aki az előkészületet a hatóságnál feljelenti. 
 
A BŰNÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKULÁSA ÉS ÚJ VONÁSAI AZ EURÓPAI UNIÓBAN 
4.1.1. A bűnügyi együttműködés kialakulása 
A 19. századig a mai értelemben vett bűnügyi együttműködésről nem lehet beszélni, és ha egyáltalán volt 
valamifajta együttműködés az államok között a bűncselekmények üldözésében, akkor ez éppen a 
politikai bűncselekményekre vonatkozott.  

Például II. Henrik angol és Vilmos skót király között, az 11 74-es szerződés, valamint a Franciaország 
és Anglia között 1303-ban kötött szerződés csak a felségsértők és a hazaárulók kiadatásáról 
rendelkezett.  

A politikai bűncselekmények üldözése és a követek bántalmazása által megsértett külföldi állam 
kiengesztelése volt a jogsegély célja. 

A középkorban és az újkorban egészen a 18. sz. közepéig a kiadatás főleg a politikai, pontosabban az 
uralkodók politikai célját szolgáló közigazgatási rendszer része volt, és alkalmazása független volt az 
igazságszolgáltatástól.  

Az első, mai értelemben vett kiadatási szerződésnek az 1376-ban, V. Károly és Savoya grófja között 
kötött szerződést lehet tekinteni, amely már a közbűntettesek kiadatását is szabályozta, de ez csak 
olyan kivétel volt, amely a szabályt erősíti.  

A maitól eltérő elveket mutatja például, hogya 18. sz. első felében kötött kiadatási szerződések a 
katonaszökevényekre vonatkoztak. A 18. sz. közepétől kezdődően Franciaoszág már kötött olyan 
szerződéseket, amelyek a közbűntettesek kiadatásáról szóltak. Ezt a példát követték aztán más európai 
államok is.  

A 19. század közepéig gyakorlat volt a kiadatás esetről esetre történő engedélyezése, és csak ezután 
kezdték el kialakítani a kiadatás állandó alapelveit. 

 
A múlt században, az 1833. október l-jei belga kiadatási törvény indította meg a modem jogaikotások 
sorát.  

Ezek a múlt században és a század elején alkotott törvények tartalmuknál és rendeltetésüknél fogva 
olyan jogi garanciákkal is rendekeztek, amelyekkel elejét vették a bizonytalan és eseti gyakorlatnak. 

E törvények megalkotásával a kormányzati diszkrecionális hatáskör helyébe a törvények kötelező 
ereje lépett. Ilyen törvények hiányában egyébként a kormányok önkényes elhatározásától függött, 
hogy akár viszonossággal, akár anélkül, milyen bűncselekményekért és milyen feltételek mellett 
engedélyezték a kiadatást. 

 
A szakirodalom a nemzetközi bűnügyi együttműködés formáit kategorizálja az elsődleges és 
másodlagos együttműködési formák szerint is.  

Elsődleges együttműködési formának tekinthető a büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás 
átadása/átvétele,  másodlagos forma pedig a kiadatás és az eljárási jogsegély.  
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Ennek a megkülönböztetésnek az alapja az, hogy az elsődleges együttműködési forma esetén a 
büntetőeljárást vagy annak egy jelentős részét veszi át az egyik állam a másiktól,      míg a 
másodlagosnak minősített kategóriában a megkeresett állam csupán segítséget nyújt a bűnüldözésben.  

- Eredetileg a nemzetközi bűnügyi együttműködés a bűnöző üldözésének célját szolgálta, az utóbbi fél 
évszázadban a vádlott vagy elítélt személy érdeke is jelentős szerepet játszik.  
- Az elsődleges formákban a reszocializációs célok jelentősége erőteljesen megnőtt.  
- A vádlott érdekeinek a védelme a büntetőeljárás átadásánál/átvételénél fontos szerepet játszik, de a 

büntetésvégrehajtás átadására/átvételére vonatkozó nemzetközi konvenció az elítélt 
beleegyezésének kötelező megkívánásával - egyesek szerint - az eddigi kétoldalú viszonyt 
háromoldalúvá alakította át. 

 
A 20. század közepéig a bűnüldözésben folytatott állami együttműködés az elkövető érdeke ellen 
irányult, és azt a célt szolgálta, hogy az elkövető ne tudjon menekülni a felelősségre vonás elől. Az 
együttműködés első formája a kiadatás volt, s ha a kiadatás ra nem került sor, akkor az elkövető 
rendszerint elkerülte a felelősségre vonást. 

- A bűnügyekben folytatott nemzetközi együttműködésnek politikai és jogi feltételei egyaránt 
vannak. A politikailag hasonló felfogású államok közötti együttműködés szorosabb, viszont a 
politikai ellentétek korlátozzák a bűnügyi jogsegély nyújtását.  

- Jogállamoban az együttműködés feltételei jogi formában kerülnek megfogalmazásra. § pozitív 
feltételek azok az előírások, amelyek lehetővé teszik az együttműködést,   § negatív feltételek pedig 
azok a körülmények, amelyek kizárják vagy kizárhatják azt. 

 
A bűnügyi jogsegély a nemzetközi jog szempontjából szerződésen vagy viszonosságon, a büntetőjog 
szempontjából kettős inkrimináción alapul. 

A kettős inkrimináció azt jelenti, hogy az adott cselekményt mindkét államban büntetik.  
Ajogalkalmazás során a konkrét és az absztrakt kettős inkrimináció különböztethető meg.  

- Az absztrakt kettős inkrimináció a büntetendőséget fejezi ki, tehát azt, hogy az adott cselekmény 
mindkét államban büntetendő, a konkrét kettős inkrimináció pedig azt jelenti, hogy az elkövető az 
adott cselekmény miatt büntethető. 

- Az absztrakt kettős inkrimináció csak a tényállásszerűséget hasonlítja össze, de mindazok a 
büntethetőségi akadályok, amelyek a cselekmény konkrét megbüntetése szempontjából jelentősek, 
figyelmen kívül maradnak. Ez azt jelenti, hogy az elkövető számára az in concreto alkalmazása 
kedvezőbb, mert ez esetben a büntethetőségi akadályok a javára értékelhetőek. 

 
- A kettős inkriminációt a bűnügyi jogsegély négy formájában nem azonos módon kell értékelni. A 

kettős inkrimináció konkrét értelmében a büntethetőséget kizáró körülményekre (jogos védelem, 
kényszer, elöljáró parancsa stb.) is kiterjed, de már eltérőek a vélemények abban a tekintetben, hogy a 
magánindítványt is magában foglalja-e. 

1) A kettős inkriminációt a kiadatási eljárásban a megkeresett állam bírósága úgy vizsgálja, hogy a 
kiadatás alapját képező cselekmény a saját belső joga szerint kiadatási bűncselekményt képez-e.  A 
kiadatás általában csak meghatározott súlyú bűncselekményre terjed ki. 

2) A kettős inkrimináció a büntetőeljárás átadása/átvétele során  a kettős inkriminációt a konkrét 
értelmében alkalmazzák, tehát a büntethetőség minden feltételét, azaz a büntethetőség jogi akadályait 
is vizsgálni kell. 

3) A büntetés-végrehajtás átadása/átvétele is elvileg a kettős inkrimináción alapul, de a konkrét vagy 
absztrakt értelmezését illetően megoszlanak a vélemények.  
- Van olyan nézet, amely a büntetés-végrehajtás átvételével kapcsolatban a kettős inkriminációt 

figyelmen kívül hagyná, és az elítélt érdekeivel helyettesítené.      
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- Ugyanis a büntetés végrehajtása céljából történő kiadatás a bűnüldözés érdekét szolgálja, a büntetés 
végrehajtásának az átvétele viszont az elítélt érdekében történik.  

4) Az eljárási jogsegély nyújtásában már nem mindig követelik meg a kettős inkrimináció érvényes íté 
sét.     Ettől gyakran még akkor is eltekintenek, ha az eljárási jogsegélyt a saját állampolgárral 
szembeni eljárás során nyújtják.     Ennek magyarázata, hogy az eljárási jogsegély szolgálhatja az 
elkövető érdekét is. 

Napjainkban egyre több nemzetközi egyezményben rögzített célja az együttműködésnek az elkövető 
reszocializációja, azaz elősegítése annak, hogy újra beilleszkedjék a társadalomba, vagy minél kevésbé 
essék ki a normális, köznapi életből. 
Ha az elkövető hazatért és a kiadatására nem kerül sor, az eljárás átadásával lehet megakadályozni 
azt, hogy megmeneküljön a felelősségre vonás alól.  
A belső jogban res iudicatanak nevezett szabály nemzetközi elismerése már nem egyértelmű. Sok 
ország jogalkotása tudatosan kerüli a külföldi ítéletek elismerését és ezzel a hazai eljárás megindításának 
akadályozását.       Az a néhány kódex, amely valamilyen módon törekszik nemzetközi érvényt szerezni 
az újabb eljárás tilalmának, ezt nem a külföldi ítéletek teljes elismerésével teszi.  
 
Az elítélés és a felmentés jogereje a belső jogokban egyenértékű, a ne bis in idem elv nemzetközi 
alkalmazása szempontjából a már végrehajtott ítéletnek nagyobb súlyt tulajdonítottak.  

- Az elméleti vitákban szerepet játszott a bűncselekmények hasonló értékelése, és a jogrendszerek 
közötti hasonlóság, amit az olasz alkotmánybíróság 1967 -ben meg is fogalmazott.       Eszerint a 
külföldi ítélet csak akkor képezi akadályát az újabb eljárásnak, ha a cselekmény társadalmi, jogi és 
politikai értékelése mindkét országban azonos.  

- A német alkotmánybíróság pedig egy ítéletében kimondta, hogy ismételt eljárás céljából a kiadatás 
sem az alkotmányjogi, sem - a ne bis in idem elve nemzetközi érvényének hiánya miatt - a nemzetközi 
jogi gondolatokkal nem ellentétes. 

- A ne bis in idem nemzetközi érvényesülését belső jogi szabályzás sal, a külföldi ítélet érvényének 
elismerésével lehet segíteni. 

 
4.2.6. A bűnügyi együttműködés új vonásai 
A jogharmonizációt szolgáló törekvések mellett egyre nagyobb hangsúllyal szerepel az Unió 
büntetőpolitikájában a bűnügyi jogsegély és a rendőri együttműködés fejlesztése.  

A tagállamok 2000-ben fogadták el az Uniós Jogsegély Egyezményt.    II. fejezete az eljárási jogsegély 
speciális fajtáit szabályozza.  

- Rendelkezik személyek ideiglenes átadásáról nyomozás céljából, tanúk kihallgatásáról és szakértők 
meghallgatásáról video-, ilL. telefonkonferencia útján, fedett nyomozásról, valamint 
telefonlehallgatásról.  

- Az Uniós Jogsegély Egyezmény videokonferencia alatt az egyik tagállamban tartózkodó tanú vagy 
szakértő ki-, illetve meghallgatását érti, másik tagállam bírója által, videoátvitel segítségével.         
Fontos azonban kiemelni, hogy az Egyezmény nem teszi lehetővé a külföldön tartózkodó vádlott 
kihallgatását e modem technika igénybevételével. 
- a videokonferenciára a megkereső állam eljárási szabályai vonatkoznak. 
-  Ezáltal kifejezésre jut, hogy az eljárást ténylegesen a megkereső állam folytatja le, éspedig a 

technika által megnyújtott „karja” segítségével.  
- Az otthon lefolytatott kihallgatáshoz képest a fő eltérés abban van, hogy a ki-, illetve meghallgatást a 

külföldi igazságügyi hatóság közvetlenül bonyolítja, és ennek során a külföldi állam eljárási 
szabályai a megkeresett állam jogrendje sérelmének a határáig érvényesülnek.  

→ a jogsegély jelentős mértékű egyszerűsödését és az eljárás rövidülését várják. § eljárás költségek   
§ lehetőséget nyújt az eljárási jogsegélyeddig megoldatlan problémáinak felszámolására.  
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→ Így a továbbiakban nem jelent gondot az előzetes letartóztatásban lévő személyek ideiglenes átadása 
(általában az átadáshoz megkívánják a személy beleegyezését), vagy ha a kihallgatni kívánt személy a 
külföldön folyó eljárásban nem jelenik meg. 

A technika fejlődésével együtt jár a határok átjárásának gyors lehetősége, és ez a lehetőség a 
nemzetközi bűnözés számára új utakat nyitott meg. Ez a tapasztalat két alapvető következménnyel járt:  

- egyrészt az államok nemzetközi egyezményeket kötöttek a transznacionális bűncselekmények 
üldözéséről,  

- másrészt az államok felismerték a rendőri együttműködés jelentőségét. 
 
Jelenleg a rendőri együttműködés a bűnügyi együttműködés leggyorsabban fejlődő területe. Az Uni ón 
belüli rendőri együttműködést a Schengeni Megállapodás, az Uniós Jogsegély Egyezmény és az Europol 
Egyezmény szabályozza. 

- a joganyag alapvető újdonsága, hogy egyáltalán léteznek a rendőri együttműködésnek írott jogi 
szabályai.  

- A Schengeni Megállapodás szabályozta először a rendőri együttműködést.    
- Szemben a jogsegélyegyezményekkel, a rendőri együttműködés szabályai nemcsak a külföldön folyó 

eljárás számára nyújtandó segítségről rendelkeznek, hanem e szabályok alapján a tagállamoknak el 
kell tűrniük, hogy területükön külföldi rendőrök önállóan nyomoznak. 

-Az  információcsere felgyorsítására: az ún. összekötő tisztek cseréjét. Ennek alapján az uniós 
tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek arról, hogy egymás rendőri szerveihez 
meghatározott vagy határozatlan időre összekötő tiszteket küldjenek. Az összekötő tiszt feladata az 
idegen állam segítése a bünmegelőzésben és a bűnüldözésben, valamint a bűnügyi jogsegély 
teljesítésében. 

- Amellett, hogya Schengeni Megállapodás a rendőri együttműködés általános kereteit megszabja, 
részletesen is rendelkezik három együttműködési cselekményről:    1) a határon átnyúló 
megfigyelésről,    2) a határon átnyúló üldözésről és   3) az ellenőrzött szállítmányokról. 
- a határon átnyúló megfigyelés és üldözés feltételezi, hogy az egyik tagállam rendőre a másik 

tagállam területén (azaz külföldön) önállóan hatósági tevékenységet végez.     
Ez a rendőrségi együttműködés új minőségét jelöli, és a megkeresett állam területi szuverenitásának 
jelentős sérelmével jár.    Különösen sürgős esetben lehetővé teszi a tagállamok bizonyos 
rendőrtisztjeinek olyan személyek határon átnyúló megfigyelését, akik kiadatási 
bűncselekménynek minősülő cselekmény elkövetésében való részvétel gyanúja alatt állnak.  

 
- a határon átnyúló üldözés, azaz a gyanúsított közvetlen üldözése, a rendőri együttműködés új 

formája.     A rendőr a tettenért elkövető üldözését folytathatja az államhatáron át a külföldi állam 
előzetes hozzájárulása nélkül is, ha az ügy sűrgősségéből kifolyóan nincs lehetőség a külföldi 
állam előzetes értesítésére.    De, Az üldözőszerveknek legkésőbb a határ átlépésekor kapcsolatba 
kell lépniük azon külföldi állam illetékes hatóságaival, amelynek a területén az üldözés folyik.      
Amennyiben ez az állam követeli, az üldözést abba kell hagyni. 

 
Az Uniós Jogsegély Egyezménynek a rendőri együttműködésre vonatkozó rendelkezései szabályozzák 

a közös nyomozócsoportok felállítását, valamint a fedett nyomozók határon átnyúló bevetését. 
- A közös nyomozócsoportokfelállítását gyakorlati okok hívták életre:    a határon átnyúló 

bűncselekményekben, különösen a szervezett bűnözéses deliktumokban a nyomozás sikerét 
jelentősen előmozditja azon állam részvétele, amelyben a bűncselekménynek egy része/összefüggése 
megvalósul. 

-Az Uniós Jogsegély Egyezmény megengedi, hogy a tagállamok egymás bűnüldöző tevékenységét 
fedett nyomozók bevetésével segítsék.  
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- Minden esetben a megkeresett állam illetékes hatóságai a belső jog szerint külön döntenek a fedett 
nyomozó bevetéséről.      

- A fedett nyomozásra a nyomozás helye szerinti állam joga az irányadó. 
- A rendőri tevékenység jellege módosul.  Egyre erőteljesebben érvényesül a pro aktív nyomozás.  

§  alkalmazott nyomozási technika   §  bűnmegelőzési tevékenysége általában jóval az ante de/ictum 
fázis előtt kezdődik.  
- A proaktív nyomozás jogállami szempontból fokozottan ráirányítja a figyelmet a legalitás, az 

arányosság és a szubszidiaritás elveinek betartására.  
- Az Uniós Jogsegély Egyezmény szerint amennyiben proaktív nyomozást határon átnyúlóan is 

alkalmaznak, a megkeresett állam igazságügyi hatóságai saját joguk szerint ítélik meg a kérdéses 
intézkedés jogszerűségét. 

 
1996-ban írták alá a tagállamok az Europol Egyezményt.  

Az Europol felállítását elsősorban Németország kezdeményezte. Helmut Kohl egykori német kancellár 
egy európai FBI, egy szupranacionális nyomozó szerv felállítását képzelte el.  

A tagállamok azonban korántsem lelkesedtek egy szupranacionális rendőri szerv létrehozásáért, amely 
betekinthet a tagállami rendőrségek mindennapi gyakorlatába.  

A hosszadalmas tárgyalások után megszületett Europol egyezmény ezért messze elmarad az eredeti 
elképzelésektől.  

- Már maga az Europol elnevezés is annyiban félrevezető, hasonlóan az Interpolhoz, az Europol is 
nemzetközi jogi jogalany, és nem az Európai Közösség egyik szerve.  

- Így a rendőri együttműködés uniós szerve nem rendelkezik operatív jogokkal, nincs köznapi 
értelemben vett európai rendőrség.  

- Az Europolhoz delegált tagállami rendőri szervek tagjainak elsődleges feladata a közös 
adatbankban szereplő információk elemzése.  

- Külön alosztályok foglalkoznak a nemzetközi bűnözés fő csoportjaival, gyűjtenek azokról adatot, ill. 
az elemzések eredményét továbbítják az őket delegáló állam rendőri szerveinek.  

 
- De még ezeket a tevékenységeket sem végezheti az Europol korlátozás nélkül.  
- Az Europolra csak meghatározott feladatkört ruháztak, amely ugyan bővült az idők folyamán, e 

bővülés azonban nem a hatáskör szisztematikus növelését jelenti.  
- Ha valamelyik tagállamban a bűnözés egy meghatározott formája problémássá vált, e tagállam 

kezdeményezte az Europol feladatkörének kiterjesztését.  
- Kezdetben a hatáskör a kábítószer-kereskedelem visszaszorításában merült ki, de ez később 

kiegészült a radioaktív anyagok illegális kereskedelmével, az embercsempészettel, az 
emberkereskedelemmel, az autólopással és legutóbb a terrorizmussal.  

- Az Europolnak nyomozati jogköre még nincs.  
- Eddig minden kezdeményezés, ami ennek az operatív deficitnek a felszámolására irányult, eredmény 

nélkül maradt. 
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35.  a) A bűnkapcsolat formái.   A materiális jogellenességet kizáró körülmények 
 
 
A) A BŰNKAPCSOLAT FORMÁI   
 
A bűnkapcsolat két formája a bűnpártolás és a feljelentési kötelezettség elmulasztása. 
 
1. A bűnpártolás a már elkövetett bncselekményhe kapcsolódó magatartás. 

- A személyi bűnpártolás a bűnelkövetőnek nyújtott segítség a felelősség alóli mentesülésre. 
- A tárgyi bűnpártolás pedig a bűncselkekményből származó előny biztosításában vaéó 

közreműködés. 
A bűnpártolás a bcs. befejezése után nyújtott segítség. 
A hatályos jogértelmezés szerint, ha a bűnpártoló a segítséget a bcs. befejezése előtt helyezi kilátásba, 

az előre ígért segítség szándékerősítésnek és ezzel pszichikai bűnsegélynek minősül. 
2. Néhány súlyosabb bcs-el kapcsolatban a tv. feljelentési kötelezettség elmulasztását is pönalizálja. 

Nem csak befejezett vagy megkísérelt bcs-re, hanem a bcs előkészületére is vonatkozhat. 
Ha a bcs befejezése előtt megígérik a tettesnek a feljelentési kötelezettség elmulasztását, akkor az a 

szándékerősítésre tekintettel részesi magatartásként értékelhető. 
A büntető kódexek nem egyformán rendelkeznek arra nézve, hogy a hozzátartozókat mennyiben terheli 
felelősség a bűnpártolásért és a feljelentési kötelezettség elmulasztásáért.     Az mindenesetre  
megállapítható, hogy a felelősségük általában korlátozottabb, mint a kívülálló harmadik személyeké. 
 
Bűnpártolás 
244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna 

a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön, 
b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, 
c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában, 
vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást haszonszerzés 

végett követi el. 
(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást 
a) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel, 

lázadással, rombolással, hazaárulással, hűtlenséggel, az ellenség támogatásával, kémkedéssel, 
emberöléssel [166. § (1)-(2) bek.], emberrablással, terrorcselekménnyel, légi jármű, vasúti, vízi, 
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésével vagy 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekménnyel kapcsolatban követik 
el, 

b) hivatalos személy eljárása során követi el. 
(4) A (2) bekezdést és a (3) bekezdés b) pontját kivéve nem büntethető, aki az (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott bűnpártolást hozzátartozója érdekében követi el. 
 
A MATERIÁLIS JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK 
 
A felelősségre vonás pozitív feltételeit csak a büntetőtörvény tartalmazhatja, de a negatív feltételeket 
tehát, hogy mikor nem valósul meg bűncselekmény a pozitív feltételek maradéktalan volta ellenére, a 
törvény mellett a büntetőjog is szabályozza.  
Ezeket a szabályokat bíróalkotta jognak nevezzük.  
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A kizáró körülményeknek ez a szabályrendszere nemcsak a jogforrását tekintve tér el a törvényben írt 
negatív körülményektől  
 
A törvény a kizáró körülmények között objektív és szubjektív negatív feltételekről szól. A materiális 
jogellenességet kizáró körülményekben csak a cselekményt illetően végezhető el értékelés. A személyre 
vonatkozó szubjektív körülményeket ebben a körben nem lehet értékelni. A felelősség negatív 
szubjektív körülményeiről csak a törvény rendelkezik. 
 
A törvényben nem szabályozott kizáró körülményeket didaktikai szempontok szerint három csoportba 
soroltuk:   1) a jogok gyakorlása és kötelességek teljesítése,     2) a sértett beleegyezése és az 
engedélyezés,       3) a kockázat. 
 
1. A jogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése 

Az Általános Részben sincs olyan kizáró körülmény, hogy aki jogokat gyakorol vagy kötelességeket 
teljesít, az nem büntethető.  

 
A törvény szerint a bűncselekmény-fogalomnak nem eleme a jogellenesség, és csak a miniszteri 

indokolás mondja, hogy ami nem jogellenes, az nem bűncselekmény. 
 
Ajogok gyakorlása és a kötelességek teljesítése kategóriájába tartozik a magzatelhajtásra vonatkozó 

nem büntetőjogi rendelkezés.  
- A magzatelhajtásra vonatkozó büntetőtörvényi rendelkezés szerint mindenki elköveti a 

magzatelhajtást, aki a törvényi felhatalmazás alapján a kórházban a megfelelő eljárás lefolytatása 
után elhajtja vagy elhajtatja a magzatot.  

 
- A véleménynyilvánítás szabadságának és a becsület védelmének kollízióját a materiális 

jogellenességet kizáró körülmények felhasználásával oldja fel a gyakorlat.     
- A tudományos, művészeti vagy a társadalmi tevékenység értékelése számos esetben nem dicsérő, 

hanem negatív, tehát bíráló.  
- Például valakiről azt mondják, hogy nem dolgozik jól vagy nem ért valamihez, vagy azt mondják, 

hogy fércművet írt, egy festményt a mázolmány kategóriával illetnek, de egy színdarabot vagy a 
színészi játékot is lehet nem dicsérő jelzőkkel illetni.  

- A bírálat becsületcsorbító kijelentés lehet, amelyet a kialakult bírói gyakorlat kritikai 
tevékenységként a jogellenesség szintjén zár ki a büntetőjogi felelősség köréből.  Ezek a 
magatartások annak ellenére, hogy a rágalmazás vagy becsületsértés tényállása alá lennének 
vonhatóak, nem valósítanak meg bűncselekményt. 

- A vallás gyakorlása során a pap korholhatja a híveit általában is, meg egyénileg is. Szemre hányja 
nekik életvezetésüket, nem éppen dicsérő jelzőkkel körítve.  

- A kritika elhangozhat tanúvallomás formájában is. A tanú a bíróságon az igazmondás 
kötelezettsége mellett nyilatkozik, és az ügyben szereplő személyekről nem mindig dicsérő 
körülményeket mond.   Ha attól kellene tartani a tanúnak, hogya perben tett kijelentései miatt vádat 
lehet ellene emelni, akkor a tanúzás intézménye nem működne. 

- Hasonló vonatkozik a hatóságokhoz vagy az újsághoz küldött különféle beadványokra, a hatóság 
kérésére adott nyilatkozatokra, a kádervéleményekre, az ember munkájának, a szakmai 
előmenetelének az értékelésére.  

A társadalmi tevékenység sok területén a negatív értékítélet kifejezése szükséges. Ha ilyenkor a 
büntetőhatalmat érvényesítenénk, akkor nemcsak a véleménynyilvánítás szabadsága szenvedne 
sérelmet, hanem egy sor társadalmi intézmény sem tudna működni.  
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Az említetteket a hatályos törvény egyáltalán nem szabályozza, s a miniszteri indokolás elintézi 
azzal ezt a kérdést, hogy a jogellenesség általános szabályai úgyis kizárják az ezzel kapcsolatos 
felelősséget.  

Ha az említett élethelyzetekre nézve nincsen tételes jogi rendelkezés, akkor csak a bírói gyakorlatban 
kialakult szabályok érvényesülnek. 

 
- Vannak nem pontosan tísztázott helyzetek is, mert vajon melyik társadalmi érdek nagyobb, a 

gyanúsított személyiségi joga vagy az ún. információs érdek.  
- Például ha valaki ellen büntetőeljárást indítanak, akkor a sajtóban hogyan jelenhet meg az ezzel 

kapcsolatos információ.  Itt figyelembe kell venni a jogágak egymás közti kapcsolatait, azt, hogyan 
szabályozzák a különféle jogágak ugyanezt a kérdést.  

- Ha a becsület védelmét kártérítési szankciókkal lehet biztosítani, akkor nem feltétlenül szükséges a 
büntetőjogi eszközöket igénybe venni.  

- Viszont, ha a kártérítési szankciók minimálisak a becsület védelmében, akkor a büntetőjogi 
szankciók igénybevételére fokozottabban kerülhet sor. 

 
- Ugyancsak nincs rendelkezés a Btk-ban a rendőri fegyverhasználatra.    A rendőr a fegyver 

használatával számos jogtárgyat sérthet, számos olyan magatartást elkövethet, amely kizáró 
körülmény hiányában valamilyen bűncselekményt valósítana meg.  

 
- A személyi szabadság megsértésére vonatkozó különös részi tényállás a hatályos törvényben nem 

tartalmaz semmi mást, csak a felelősségre vonás pozitív feltételeit.  
- A házi fegyelmi jog gyakorlása szintén ebbe a kategóriába sorolható.  
- A szülő vagy a pedagógus a nevelés során a gyerekkel szemben tettleges becsületsértést, személyi 

szabadság megsértését követné el, ha az említett kizáró körülmények kereteit a bírói gyakorlat nem 
alakítaná.  

- Ennek kerete a jogtárgyak sérelme és a nevelés célja összevetéséből alakul ki.  
- A tettleges becsületsértés vagy a könnyű testi sértés nem feltétlenül büntetlen a házi fegyelmi jog 

gyakorlása alapján, mert ha ezek durva, kegyetlen, megalázó módon történtek, akkor a 
becsületsértés vagy a könnyű testi sértés minősítése mellett a bíróság azt fogja mondani, hogy 
túllépték a házi fegyelmi jog gyakorlásának kereteit.  

- A bírói gyakorlat alapján biztosan lehet mondani, hogy a házi fegyelmi jog gyakorlása szándékos 
súlyos testi sértést nem okozhat. A gondatlan súlyos testi sértést az eset körülményeitől függően 
lehet a házi fegyelmi jog gyakorlásának tekinteni. 

 
- Ebben a körben a legtöbb problémát jelentő kategória az orvosi kötelesség teljesítése. Az orvosi 

kötelesség teljesítése napjainkban már magában foglalja a sértett beleegyezésének és a kockázatnak 
az elemeit.  
- Az orvosi tevékenységet igyekeznek olyan részletszabályokkal körülírni, amelyek alapján meg 

lehet határozni, hogy kötelességét teljesítette-e vagy a jogait gyakorolta-e az orvos az adott esetben.  
- Az orvosi rendtartás és az orvosi tevékenységgel kapcsolatos szakmai szabályok (tankönyvek) 

alapján lehet megállapítani, hogy az orvos teljesítette-e a kötelességét vagy sem.  
- Ilyen esetekben rendszerint szakértőt hallgatnak meg, aki megmondja, hogy az orvos a lege artis 

szabályok szerint járt-e el. A lege artis szabály betartása mellett nem követ el bűncselekményt az 
orvos.  
- Az orvos joga kiterjed pl. a személyi szabadság korlátozására, amikor eldönti, hogy kiket lehet 

akaratuk ellenére beutalni a kórházba, ki tekinthető elmebetegnek.  
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A kizáró körülmények vizsgálatára akkor kerül sor, ha az összes pozitív feltétel megvalósult, tehát ha a 
pozitív feltételek hiányoznak, akkor ezeket a kizáró körülményeket nem kell vizsgálni.  
 
Ha a törvényi tényállás a kötelességszegést pozitív feltételként tartalmazza, a cselekmény 
büntetendőségét nem a kizáró körülmények szintjén kell vizsgálni. 
 
2.A sértett beleegyezése - engedély 

A büntetőjog nem ismeri el a sértett korlátlan jogát a saját életével kapcsolatban.  
- Ennek a különös részi megfogalmazása az öngyilkosságban való közremüködés büntetése. Az 

öngyilkosság nem bűncselekmény, de a sértett akaratát a saját életének kioltására a jog nem fogadja el 
kizáró körülményként, ezért az öngyilkossághoz való segítségnyújtást már bűncselekménnyé 
nyilvánítja. 

 
- A sértett beleegyezése a vagyoni jogok sérelmét illetően általában elfogadott, ami akár a 

tényállásokban pozitív megfogalmazású elemként (megtéveszt, kényszerít), vagy magánindítvány 
formájában jelenik meg. 

- A testi épséget érintő a támadás esetén a sértett beleegyezése változatosan és gyakran más kizáró 
körülményekkel kombinálva érvényesül.     
- pl. az ökölvívó-mérkőzés keretében a sértett beleegyezése a súlyos testi sértés okozására is kiterjed.  
- Azt a személyt azonban, aki a sértettel kötött fogadás alapján egy ökölcsapással eltörte a sértett 

orrcsontját, elítélték súlyos testi sértés okozás a miatt.  
 
Ha sporttevékenység keretében történik a sérülés okozása, a vonatkozó játékszabályok megszegése 

automatikusan nem jár együtt a büntetőjogi felelősséggel.  
- A labdarúgómérkőzésen elő szokott fordulni, hogy valakit felrúgnak, és ennek következtében eltörik 

valamelyik csontja.  
- A felrúgás nyilvánvalóan sérti a szabályokat, ezért szankciók alkalmazására kerül sor a 

szabadrúgástól a kiállításig.    A szabályszegésből eredő súlyos testi sértés megítélésénél a bírói 
gyakorlat a gondatlan súlyos testi sértés okozásánál a beleegyezést elfogadja.  

- Ezzel szemben, ha az megállapítható, hogy a pályán valaki szándékosan okozott sérelemmel nem 
szabályszegést, hanem testi sértést okozott, akkor erre a bírói gyakorlat a sértett beleegyezését nem 
ismeri el.  

 Tehát a beleegyezés bizonyos más társadalmi célok eléréséhez, a sérülés mértékéhez és a bűnösség 
formájához is kötve van. 

A küzdősportok mellett elismert társadalmi cél a kísérletezés. Ennek a legismertebb példája, amikor 
különböző gyógyszereket próbálnak ki embereken.  

- Kísérletezésnek tekinthető a berepülő pilóta foglalkozása is, amikor olyan gépre száll fel, amelyet 
még csak kipróbálnak. Ilyenkor a társadalmi cél jelentőségét és a nagyságát vetik össze a sértett 
beleegyezése melletti haláleset valószínűségével.  

- A fejlesztés és kutatás hasznosságát vizsgálva a bírói gyakorlat a gondatlan emberölésre nézve is 
elismeri a sértett beleegyezését, de ilyenkor a sértett beleegyezése mellett az adott technikai 
körülményeket is figyelembe veszi. 
A beleegyezés értékelése bizonyos morális felfogásbeli változásokkal is együtt változik. Ennek  
kérelmére, orvosi indikáció hiányában is sterilizációs műtétet hajtson végre.  
- Napjainkban viszont az orvosi foglalkozási szabályok határozzák meg azokat a feltételeket, 

amelyek fennállása esetén kérelemre végrehajtják a sterilizációt. 
 
3. A kockázatvállalás 
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A kockázatvállalás volt történelmileg az első olyan büntethetőséget kizáró körülmény, amelyről a 
jogszabályok nem rendelkeztek. 

- A kockázatvállalás először a szubjektív oldalon jelent meg, és a luxuria keretében értékelték 
atekintetben, hogy az elkövető könnyelműen vagy alappal bízott a káros eredmény elmaradásában.  

- Később a cselekmény jogellenességét zárták ki, objektív mérlegelés alapján.  
- Végül, amikor a tényállásokba pozitív elemként került a foglalkozási szabályszegés, akkor a 

kockázatvállalást el lehetett bírálni a foglalkozási szabályszegés keretében. 
 
A kockázatvállalás szolgált alapul az  ipari balesetek elbírálására is (PL. bányaomlás következtében 
emberek haltak meg).  

- Később a gazdasági kárt okozó döntésekre alkalmazták a közgazdaságtani kockázatvállalás fogalmat.  
A kockázatvállalás attól kezdve, hogy a különös részi tényállások pozitív elemként szabályozzák a 

foglalkozási szabályszegést, elvesztette az önállóságát. 
 
Az indokolt, a megengedett vagy az elfogadott kockázatvállalás a jövőre vonatkozó mérlegelés.  

- Azt teszik mérlegre, hogy ez milyen nagy előnyök, milyen nagy hátrányok vállalásával érhető el.  
- mekkora valószínűsége van a hátrány, és mekkora valószínűsége van az előny bekövetkezésének.  
A büntetőjogi felelősség szempontjából nehéz mérlegelés megkönnyítésére alakítottak ki foglalkozási, 

baleset-elhárítási és egyéb olyan szabályokat, amelyekben megpróbálják pozitív módon 
megfogalmazni, hogy az adott helyzetben mit kell tenni ahhoz, hogy a káros eredmény 
bekövetkezésének a lehetőségét a társadalom kompenzálja.  

 
A kockázatvállalást, mint büntetendőséget kizáró körülményt azzal a büntetőpolitikai indokkal 

magyarázzák, hogy a konkrét hátrány társadalmi szinten előnyökkel kompenzált. 
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36. a) A törvényi kizáró körülmények rendszere 
 
A) A TÖRVÉNYI KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK RENDSZERE 

22. § A büntethetőséget kizárja: 
a) a gyermekkor,        b) a kóros elmeállapot,          c) a kényszer és a fenyegetés, 
d) a tévedés,          e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, 
f) a jogos védelem,        g) a végszükség,        h) a magánindítvány hiánya, 
i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 

1. Wiener szerint 
- akkor kell vizsgálni a kizáró körülményeket, ha pozitív tárgyi és alanyi feltételek megvalósultak 
- objektív körülmények:   § az adott cselekmény nem képez bűncselekményt    § több elkövető esetén 

mindegyikre kihat 
- szubjektív körülmények:   § minden elkövetőre külön kell vizsgálni    § vizsgálni kell, hogy a tudati 

vagy az akarati elem hiányzik, esetleg mind a kettő    § különbséget kell tenni kóros (patológiás) és 
nem kóros (fiziológiás) okok között     § az előbbi szakértői kérdés, az utóbbi mérlegelési       § ha nem 
zárják ki a büntethetőséget, büntetést korlátozó körülményekké alakulhatnak át 

2. Mások szerint 
- jogellenességet kizáró körülmények 

- a cselekmény anyagi jogi szempontból nem bűncselekmény 
- 3 alapszituációra vezethető vissza 

1. a jogi tárgy védelmének érdeke összeütközésbe kerül más fontosabb érdekkel 
2. nincs ok a jogi tárgy védelmére meghatározott támadással szemben, ha a jogtárgy tulajdonosa a 

sértéssel szemben a konkrét esetben nem kíván védelmet 
3. a szembekerülő érdekek azonos értékűek 

- az ide tartozó körülmények:  § jogos védelem (37. tétel)    § végszükség (38. tétel)  § indokolt 
kockázat     § hivatásbeli kötelezettség teljesítése    § engedély   § sértett beleegyezése        (az utolsó 
4-et a Btk. nem szabályozza, a bírói gyakorlatban alakult ki) 

- bűnösséget kizáró körülmények:   § gyermekkor    § kóros elmeállapot (18. tétel)   § ittas vagy 
bódult állapotban elkövetett bcs. (18. tétel)    § kényszer és fenyegetés (39. tétel)    § tévedés (39. tétel) 

- másodlagos büntethetőséget kizáró okok:    § társadalomra veszélyesség csekély foka    
§ magánindítvány hiánya (41. tétel)    § kívánat (41. tétel) 

 
A BŰNISMÉTLÉS ÉS A BŰNSZERVEZETBEN ELKÖVETÉS BÜNTETÉSE 
 
1. A bűnismétlés 

137. § 14. visszaeső a szándékos bcs. elkövetője, ha korábban szándékos bcs. miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb 
bcs. elkövetéséig 3 év még nem telt el, 

15. különös visszaeső az a visszaeső, aki mind2 alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekményt követ el, 

16. többszörös visszaeső az, akit a szándékos bcs. elkövetését megelőzően visszaesőként 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy 
végrehajthatóságának megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb bcs. elkövetéséig 3 év 
nem telt el, 

97. § (1) A különös és a többszörös visszaesővel szemben – amennyiben a törvény másként nem 
rendelkezik – az újabb bcs. büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a felével 
emelkedik, de nem haladhatja meg a 15 évet. Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti 
büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt kell a felével emelni. 

(2) A büntetés a 87. § (2) bekezdése alapján csak különös méltánylást érdemlő esetben enyhíthető. 
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosabb jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha e törvény 
Különös Része a különös visszaesőként történő elkövetést a bűncselekménye súlyosabban minősülő 
esetként rendeli büntetni. 

 
1.1. Bűnismétlés fajtái 

a) visszaesésnek nem tekinthető bűnismétlés 
- a törvény nem definiálja (pontosabban minden olyan büntetett előéletű elkövető, aki nem illik a fenti 

3 kategória egyikébe sem) 
- büntetés kiszabáskor súlyosító körülmény 
- esetei: 

- az elkövetőnek vagy a jelenlegi, vagy a korábbi bűncselekménye gondatlan volt 
-3 az elkövetőt korábbi bűncselekménye miatt nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték 
- az elkövetőt bűncselekménye miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, de a büntetés 

kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bcs. elkövetéséig 3 év már eltelt 
b) visszaesés:   § súlyosító körülmény   § vétség miatt kiszabott szabadságvesztés börtönben kell 

végrehajtani    § próbaidő alatt kötelező a pártfogó felügyelet 
c) különös visszaeső:     § az ugyanolyan bcs. azonos törvényi tényállásban meghatározott bcs. alap- 

vagy minősített esete     § a hasonló bűncselekményt a Különös Rész egyes tényállásai definiálják („A 
különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény: …”) 

d) többszörös visszaeső: a harmadik elítéléstől lehet megállapítani 
 
1.2. Büntetéskiszabási szabályok 

- a tételkeret alsó határa változatlan 
- a tételkeret felső határa a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a 15 évet 
- halmazati büntetés esetén a halmazati büntetésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát a 

maximum elérheti a 20 évet 
- e kettő kombinált alkalmazása a kétszeres értékelés tilalmába ütközik, ezért nincs rá lehetőség 
- a halmazati büntetés kiszabása élvez elsőséget, tehát a halmazati büntetés szabályai szerint kell 

megállapítani a tételkeretet, és a visszaesést súlyosító körülményként kell figyelembe venni 
- tárgyalásról lemondás esetén a csökkentett tételkeret felső határa emelkedik a felével 
- az enyhítő szakasz alkalmazására csak különös méltánylást érdemlő esetben van lehetőség 
- amennyiben a Különös Rész szerint a visszaesés minősített esetet alapoz meg, nem lehet emelni e 

rendelkezések alapján a büntetési tétel, mert az kétszeres értékelés lenne 
 
2. Bűnszervezetben elkövetés 

137. § 8. bűnszervezet: 3 vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan 
működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmények elkövetése, 

98. § (1) Azzal a szemben, aki az ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a bcs. büntetési tételének felső határa a kétszeresére 
emelkedik, de a 20 évet nem haladhatja meg. Halmazati büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti 
büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt kell alapul venni. 

(3) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, mellékbüntetésként kitiltásnak is 
helye van. 

(4) A bcs. bűnszervezetben történő elkövetésnek megállapítása esetén az e törvényben a bcs. 
bűnszövetségben történő elkövetésének esetére megállapított jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatók. 

 
2.1. Fogalmi meghatározás 
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- minimum 3 főből álló csoport 
- amelyet hosszabb időre szerveztek 
- összehangoltan működik 
- célja legalább 5 évi szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekmények elkövetése 

2.2. Általános jellemzők 
- a nyereségorientált szolidáris érdekközösségű bűnszervezet jellegzetes és konspirált szervezeti 

struktúrában működik 
- munkamegosztásra vonatkozó kötelező szabályok 
- legális és illegális üzletek összekapcsolása 
- rugalmas, sokszínű technológia és módszertan 
- infrastruktúrával rendelkezik 
- nemzetközi jelleg és mobilitás 

2.3. Büntetéskiszabási szabályok 
- a tételkeret felső határa a kétszeresére emelkedik, de a 20 évet nem haladhatja meg 
- halmazati büntetés esetén a súlyosabb bcs. tételkeretének felső határa emelkedik kétszeresére 
- tárgyalásról lemondás esetén a csökkentett tételt kell alapul venni 
- az alsó határ nem változik 
- a bűnszövetségben elkövetés esetére megállapított jogkövetkezmények nem alkalmazhatók 
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37. a) A jogos védelem    A büntetés filozófiája – büntetőpolitika  
 
 
A) A JOGOS VÉDELEM 

29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy a 
közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához 
szükséges. 

(2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mérté2 azért lépi túl, mert azt ijedtségből vagy 
menthető felindulásból képtelen felismerni. 

(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt 
korlátozza az elhárítás szükséges mértékének felismerésében. 
 
A TÖRVÉNYI KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK RENDSZERE 
22. § A büntethetőséget kizárja: 
a) a gyermekkor,        b) a kóros elmeállapot,          c) a kényszer és a fenyegetés, 
d) a tévedés,          e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, 
f) a jogos védelem,        g) a végszükség,        h) a magánindítvány hiánya, 
i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 
1. Wiener szerint 
- akkor kell vizsgálni a kizáró körülményeket, ha pozitív tárgyi és alanyi feltételek megvalósultak 
- objektív körülmények:   § az adott cselekmény nem képez bűncselekményt    § több elkövető 

esetén mindegyikre kihat 
- szubjektív körülmények:   § minden elkövetőre külön kell vizsgálni    § vizsgálni kell, hogy a 

tudati vagy az akarati elem hiányzik, esetleg mind a kettő    § különbséget kell tenni kóros 
(patológiás) és nem kóros (fiziológiás) okok között     § az előbbi szakértői kérdés, az utóbbi 
mérlegelési       § ha nem zárják ki a büntethetőséget, büntetést korlátozó körülményekké 
alakulhatnak át 

2. Mások szerint 
- jogellenességet kizáró körülmények 

- a cselekmény anyagi jogi szempontból nem bűncselekmény 
- 3 alapszituációra vezethető vissza 

1. a jogi tárgy védelmének érdeke összeütközésbe kerül más fontosabb érdekkel 
2. nincs ok a jogi tárgy védelmére meghatározott támadással szemben, ha a jogtárgy tulajdonosa a 

sértéssel szemben a konkrét esetben nem kíván védelmet 
3. a szembekerülő érdekek azonos értékűek 

- az ide tartozó körülmények:  § jogos védelem (37. tétel)    § végszükség (38. tétel)  § indokolt 
kockázat     § hivatásbeli kötelezettség teljesítése    § engedély   § sértett beleegyezése        (az utolsó 
4-et a Btk. nem szabályozza, a bírói gyakorlatban alakult ki) 

- bűnösséget kizáró körülmények:   § gyermekkor    § kóros elmeállapot (18. tétel)   § ittas vagy 
bódult állapotban elkövetett bcs. (18. tétel)    § kényszer és fenyegetés (39. tétel)    § tévedés (39. 
tétel) 

- másodlagos büntethetőséget kizáró okok:    § társadalomra veszélyesség csekély foka    
§ magánindítvány hiánya (41. tétel)    § kívánat (41. tétel) 

 
1. A jogos védelem büntetőpolitikai indokai 

- az államnak kell megvédenie a polgárt a jogtalan támadásokkal szemben 
- ha az adott esetben az állam ezt a kötelezettségét nem gyakorolja, helyette feljogosítja a polgárt a 

támadás elhárítására 
2. Megállapíthatóságának feltételei 
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- jogtalan támadás 
- büntetendő cselekményt megvalósító magatartás 
- csak a támadás objektív körülményeit kell mérlegelni (pl. gyermekkor miatt nem büntethető személy 

támadása esetén is kialakul a jogos védelmi helyzet) 
- rendszerint, de nem szükségszerűen erőszakos magatartás 
- többnyire személy elleni, de irányulhat javak, ill. közérdek ellen 
- közvetlenül fenyegető a támadás, ha rövid időn belül és az adott helyen várható, és kétséges, hogy a 

védekezés megkezdése nélkül a későbbi elhárítás objektív lehetséges-e 
 
 
- tehát az érintett személynek nem kell megvárnia a tényleges támadást, hanem ennek közvetlen 

veszélye esetén már védekezhet 
- kölcsönös és egyidejű támadás esetén mindegyik fél jogtalan támadó, jogos védelmi helyzetbe csak 

az a harmadik fél jut, aki azért avatkozik közbe, hogy szétválassza a verekedőket 
- elhárítás szükségessége 

- az elhárító cselekmény aktív szembeszegülés a támadással 
- a megtámadott személy akkor jár el jogosan, ha a cselekménye a támadás elhárításhoz szükséges 
- kitérési kötelezettség általában nincsen, kivéve:   § súlyos kóros elmeállapotban, tudatzavarban levő 

támadása     § felmenő, testvér, házastárs ill. gyermek támadása 
- a szükségességből következik a legenyhébb elhárítási mód választásának kötelezettsége 

- elhárítás arányossága 
- az elhárító cselekmény nem idézhet elő lényegesen súlyosabb sérelmet, mint amilyet a jogtalan 

támadás okozott volna 
- elsősorban a védett jogi tárgyakat kell összevetni:   § azt a veszélyt kell figyelembe venni, amellyel a 

támadás maximálisan fenyeget     § élet elleni támadás esetén bármilyen jogtárgysértés megengedett        
§ vagyoni jogokat élet elleni támadással nem lehet elhárítani 

- a támadás és az elhárítás időbeli egybeesése: a jogos védelmi helyzet addig tart, amíg a támadás, ill. 
annak közvetlen veszélye 

3. A túllépés (excessus) 
- a Btk. szubjektív alapon szabályozza: az elhárítás szükséges mértékének túllépése ijedtségből vagy 

menthető felindulásból, büntethetőséget kizáró, ill. a büntetés korlátlan enyhítését megalapozó ok 
lehet 

- az időbeli túllépés lehet:  § vélt jogos védelem     § erős felindulásban elkövetett emberölés    
§ büntetéskiszabási kérdés (enyhítő körülmény) 

4. A vélt jogos védelem 
- a jogos védelem ismérveinek téves feltételezése 
- ilyen lehet: 

- a támadást vagy az azzal való fenyegetés fennforgónak véli, pedig dehogy 
- téved a támadás jogtalanságában 
- a valóságos támadó helyett mást hisz annak 
- szükségességben való tévedés 

- alapvetően a tévedés miatti büntethetőségi akadály állapítható meg, de megoszlanak a vélemények, 
hogy mi alapján 
1. ténybeli tévedés 
2. társadalomra veszélyességben való tévedés 

 
A BÜNTETÉS FILOZÓFIÁJA – BÜNTETŐPOLITIKA  (A büntetés elméleti kérdései) 
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Az ókori görög filozófiában - Platón és Arisztotelész rendszerezett büntetési elmélete előtt is - 
felismerhető a megtorlás és a nevelés szembeállítása, vagy kombinálása.  

 
A filozófia az állami büntetéseket sokáig együtt kezelte azzal a vallási tanítással, amely az 

erkölcstelenség elítéléséről szólt.  
 
Emiatt a görög filozófusoknál a bűn és az erkölcstelenség szorosan kapcsolódó fogalmak voltak.  
 
Püthagorasz (Kr. e. 580-500) filozófiájában a számtanilag arányos büntetés alkalmazását hirdetette, 

amelyet a proporcionális, arányos büntetés elméleti előzményének lehet tekinteni.  
Ezzel a tanítással szemben Protagorasz (Kr. e. 485-411) szerint nem azért kell büntetni a jogsértőket, 

mert megsértették a törvényt. Az értelmes büntetés nem az elkövetett bűncselekmény miatt büntet, 
hanem azért, hogy a jövőben sem az elkövető, sem más - aki tudomást szerzett a büntetésről - ne 
kövessen el jogsértést. A büntetés tehát az elrettentés mellett a javíthatók megjavítását is szolgálja. 
Ezt a nézetet a speciális és generális prevenció történelmi előzményének lehet tekinteni. 

 
Platón (Kr. e. 427-347) eszméinek világában a büntetés a megzavart harmónia helyreállítására szolgált.       

Csak az igaz ember lehet boldog, aki igaztalanságokat cselekszik, az boldogtalan. Ezen az állapoton 
csak a büntetéssel lehet javítani, mert az igaztalanságért büntetést kell elszenvedni.  

Az eszményi államban ugyan a büntetés kivételes eszköz, de a valóságos államban a büntetés az 
állami célok megvalósításának fontos eszköze.  

Platón hirdette a büntetés arányosságát is, amely nem azonos a talió elvével. 
Foglalkozott a bűnelkövetők megkülönböztetésével, továbbá a társadalom védelmét szolgáló 

elszigetelés vagy fizikai megsemmisítés mellett a javítás is szerepel büntetési elméletében. 
 

Arisztotelész (Kr. e. 384-322) büntetési elmélete a problémát az erkölcs oldaláról közelítette meg.  
Erkölcsi felfogása szerint a büntetés, amellett, hogy az állampolgárokat erkölcsileg javítja, egyben 

igazságos is.  
A büntetés igazságossága szorosan kapcsolódik az arányosságához.    Ez a kiegyenlítő igazságosság 

nem matematikai egyenlőséget, hanem arányosságot jelent.  
Az arányosság segítségével lehet az elkövetett bűncselekményhez fűződő büntetést az elkövető 

személyéhez igazítani.  
Példája szerint, ha egy vezető tisztviselő valakit megütött, azt nem szabad visszaütni.  
Ha viszont valaki egy vezető tisztviselőt ütött meg, akkor nem csak vissza kell adni az ütést, hanem 

ezen kívül is fenyítést kell alkalmazni.  
A kiegyenlítő igazságosság tehát a körülmények széles körű figyelembevételén alapuló arányosságot 

jelent. 
 
A római birodalomban a görög büntetési elméletek felhasználásával dolgoztak ki szabályokat a 
törvényekben.  

Seneca (Kr. e. 4-Kr. u. 65) filozófiája, amely szerint a büntetést úgy kell alkalmazni, ahogy az 
hasznosnak mutatkozik. A hasznosság a javítás mellett az elrettentést is magába foglalta. Arra külön 
felhívta a figyelmet, hogy a büntetést ésszerűen és nem indulattal (haraggal) kell felhasználni. 

 
Az újkorban is foglalkoztak a filozófusok a büntetés elméletével.  

A speciális és a generális prevenció elméletének egyik változata a hasznossági elmélet, amely 
Bentham (1748-1832) nevéhez fűződik.  
A büntetésnek olyan hatást kell elérni, hogy ezután bűncselekmény elkövetésére már ne kerüljön sor.  
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A francia felvilágosodás irodaimában Montesquieu (1689-1755), az olasz irodalomban pedig 
Beccaria (1738-1794) volt az, aki büntetési elméleteket dolgozott ki.  

Beccaria nevéhez fűződik, hogy a büntetés nem kegyetlenségével, hanem elmaradhatatlanságával hat. 
A leghatékonyabb megelőzést tehát a minden bűnt biztosan követő büntetés szolgálja. 

A megtorlási elméletek Kant (1724-1804) és Hegel (1770-1831) teóriáiban kerültek részletesen 
kifejtésre.  

Kant szerint a büntetés a hasznossági céloktól mentes, abszolút erkölcsi kötelezettség. A megtorlás 
mentes a bűnöző megjavításának a céljától.  
Az igazságosság követelményének megfelelően a megtorlás joga határozza meg a büntetés minőségét 

és értékét.  
Hegel jogfilozófiája szerint a bűnelkövető saját akaratából sérti meg a jogrendet, és a büntetés a 

jogsértés tagadásaként logikai szükségszerűség.  
Ezzel a tagadás tagadásával áll helyre az eszmei jogrend. Hegel is a tettarányos büntetés híve, amely 

természetesen nem a taliót jelenti.  
Kant és Hegel gondolataira épültek a 19. századi abszolút büntetési elméletek, amelyek jelentős hatást 

gyakoroltak a korabeli büntetőjogi kodifikációra.  
 
Az abszolút büntetési elméletek a büntetés jogalapját és célját az igazságos megtorlásban látták.  

Ajogtalan cselekedetnek, a bűnnek az igazságos megtorlása történik a büntetéssel.  
A büntetés célja a megsértett jogrend egyensúlyának a helyreállítása.  
A büntetés mértéke a tetthez igazodik, az elkövetett cselekményt veszi figyelembe a személyi 

körülményektől függetlenül.  
Ezt a büntetést tettarányos (proporcionális) büntetésnek tekintették. Az arányosság ugyan a tetthez 

kapcsolódik, de alapjában eltér a "szemet szemért - fogat fogért" (talió) elvétől. 
 
A relativ büntetési elméletek az abszolút teóriák kritikájaként jelentek meg már az ókorban.  

Protagórasz szerint az ésszerű büntetés ajövő szempontjait veszi figyelembe, nevezetesen, hogy a tettes 
ne kövessen el újabb bűnt és a társadalom tagjai a tettes megbüntetésének hatására riadjanak vissza a 
bűn elkövetésétől.  

A a büntetés célja a büntetés hasznosságában és az újabb bűncselekmények megelőzésében van.   A 
büntetés nem öncél, hanem a megelőzés eszköze.  

Acélokat illetően nem egységesek, mert a megelőzés lehet általános (generális prevenció) és lehet 
egyéni (speciális prevenció).  

 
Ajog célszerűségének hangsúlyozása az újkorban Jhering (1818-1892) nevéhez fűződik, akinek 
elméletét Liszt konkretizálta a 19. század végére a büntetőjog számára.  

Liszt (1851-1919) szerint a bűnöző akaratával szemben alkalmazott kényszer (a büntetés) célja a 
javítás, az elrettentés és az ártalmatlanná tétel.  

Ez a csoportosítás megfelelt a bűnelikövetők csoportosításának.     Az ártalmatlanná tétel – a 
javíthatatlan, konok bűneikövetőkkel szemben kerülhet alkalmazásra.   Eszköze lehet az 
életfogytiglani, illetve a határozatlan időre szóló elzárás. 

 
A második világháború után fejlesztették ki a treatment teóriát, amely a büntetés célját az elkövető 
kezelésében látta.  

Ennek az elméletnek a művelői a társadalom védelmét kívánták szolgálni, de elsősorban a bűntettes 
egyéni kezelésével. Az egyéni kezelést nagymértékben orvosi modellekre építették. 

 
Napjainkban a jogállami gondolatoknak megfelelően az igazságosság és ezzel az arányos büntetés jut 
jelentőséghez.  
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A jogállamban a büntetőjog a hatékonyságot (a jogtárgyak védelmét) igazságos (arányos) büntetéssel 
szolgálja.  

Ennek mércéje a szükségességi teszt, amellyel azt lehet mérni, hogy az állami büntetőhatalom a 
jogtárgy megsértésére a sértéssel arányos joghátránnyal reagál-e.  
 

A büntetést mind szociológiai, mind pszichológiai szempontok szerint lehet és kell vizsgálni.  
A büntetőjog számára azonban a büntetésnek a garanciális szempontú vizsgálata az elsődleges.  
A büntetés filozófiája a jogalkotás büntetőpolitikáján keresztül lesz törvényi büntetési tétel, majd a 

jogalkalmazás büntetőpolitikáján alapuló gyakorlatban realizálódik. 
 
A büntetőjogban a büntetéssel kapcsolatban a felelősségi szempontok kerülnek előtérbe, és ennek 
alapján arányosít ja a büntetőjog a büntetést az elkövetett cselekményhez.  
 
Az arányosítást absztrakt szinten a törvényalkotó végzi el akkor, amikor egy adott bűncselekmény 
büntetési kereteit, a büntetési tételt meghatározza.  

- A büntetési tétel alapvetően kifejezésre juttatja a törvényalkotó értékelését az adott cselekménytípus 
büntetést érdemlőségét illetően.  

- A törvényalkotó előírja a büntetési rendszert is, tehát azt, hogy milyen büntetéseket és intézkedéseket 
lehet a büntetendő cselekményeket elkövető személyekkel szemben alkalmazni.  

 
Az uralkodó büntetőpolitikai szemlélet a parlamenti demokráciában a többség filozófiáját fejezi ki, és 
válik törvénnyé.  
A különböző filozófiai nézetek egységes büntetőpolitikává formálódhatnak, mint ezt az 
Alkotmánybíróságnak a halálbüntetés eltörléséről szóló döntéséhez fűzött párhuzamos véleményekben 
láthatjuk.. 
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38. a) A végszükség.  A nemzetközi büntetőjog fejlődése és az állam felelőssége  
 
 
A) A VÉGSZÜKSÉG 

30. § (1) Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait közvetlen lés másként el 
nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelmében így jár el, feltéve, hogy a veszély 
előidézése nem róható a terhére, és a cselekménye kisebb sérelmet okoz, int amelynek elhárítására 
törekedett. 

(2) Nem büntethető az sem, aki azért okoz akkora vagy nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására 
törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen felismerni a sérelem nagyságát. 

(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az ijedtség vagy menthető felindulás az elkövetőt korlátozza 
a sérelem nagyságának felismerésében. 

(4) Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély vállalása hivatásánál fogva 
kötelessége. 

 
A TÖRVÉNYI KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK RENDSZERE 
22. § A büntethetőséget kizárja: 
a) a gyermekkor,        b) a kóros elmeállapot,          c) a kényszer és a fenyegetés, 
d) a tévedés,          e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, 
f) a jogos védelem,        g) a végszükség,        h) a magánindítvány hiánya, 
i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 
1. Wiener szerint 
- akkor kell vizsgálni a kizáró körülményeket, ha pozitív tárgyi és alanyi feltételek megvalósultak 
- objektív körülmények:   § az adott cselekmény nem képez bűncselekményt    § több elkövető 

esetén mindegyikre kihat 
- szubjektív körülmények:   § minden elkövetőre külön kell vizsgálni    § vizsgálni kell, hogy a 

tudati vagy az akarati elem hiányzik, esetleg mind a kettő    § különbséget kell tenni kóros 
(patológiás) és nem kóros (fiziológiás) okok között     § az előbbi szakértői kérdés, az utóbbi 
mérlegelési       § ha nem zárják ki a büntethetőséget, büntetést korlátozó körülményekké 
alakulhatnak át 

2. Mások szerint 
- jogellenességet kizáró körülmények 

- a cselekmény anyagi jogi szempontból nem bűncselekmény 
- 3 alapszituációra vezethető vissza 

1. a jogi tárgy védelmének érdeke összeütközésbe kerül más fontosabb érdekkel 
2. nincs ok a jogi tárgy védelmére meghatározott támadással szemben, ha a jogtárgy tulajdonosa a 

sértéssel szemben a konkrét esetben nem kíván védelmet 
3. a szembekerülő érdekek azonos értékűek 

- az ide tartozó körülmények:  § jogos védelem (37. tétel)    § végszükség (38. tétel)  § indokolt 
kockázat     § hivatásbeli kötelezettség teljesítése    § engedély   § sértett beleegyezése        (az utolsó 
4-et a Btk. nem szabályozza, a bírói gyakorlatban alakult ki) 

- bűnösséget kizáró körülmények:   § gyermekkor    § kóros elmeállapot (18. tétel)   § ittas vagy 
bódult állapotban elkövetett bcs. (18. tétel)    § kényszer és fenyegetés (39. tétel)    § tévedés (39. 
tétel) 

- másodlagos büntethetőséget kizáró okok:    § társadalomra veszélyesség csekély foka    
§ magánindítvány hiánya (41. tétel)    § kívánat (41. tétel) 

 
1. Fogalom 

- lényegileg veszélyhelyzet, mai számtalan módon alakulhat ki 
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- e körből csak a harmadik személy jogtalan támadását kell kizárni, mert az a jogos védelem szabályai 
szerint értékelendő 

- megállapíthatóságának feltétele, hogy a kialakult vészhelyzet ténylegesen a végszükségben cselekvő 
személyt, ill. javait, mások személyét, javait vagy a közérdeket veszélyeztesse 

2. A veszély ismérvei 
- közvetlen 

- meghatározott személyeket, javakat érint 
- realizálódása előreláthatóan rövid időn belül bekövetkezne 
 
- a késlekedés a veszély későbbi elháríthatóságát megkérdőjelezné 

- másként el nem hárítható 
- a végszükségben cselekvő személynek valamely különös részi tényállást kimerítő magatartást kell 

tanúsítania a veszély elhárításához 
- ha a veszély büntetőjogilag közömbös úton is elhárítható, azt kell választani 
- ha a mentés többféle módon lehetséges, a legkisebb sérelmet okozót kell választani 

3. Az arányosság kérdése 
- ellentétben a jogos védelemmel, itt kisebb sérelmet lehet okozni 
- tehát már az azonos sérelem okozása is túllépést valósít meg 
- azt gondolom, hogy ebben a kérdésben nincs nagyon egyetértés: 

- Wiener: „Egy ember feláldozásával több ember élete sem menthető meg.” 
- Nagy – Tokaji: „Arányos az is, ha 1 ember feláldozásával több ember életét mentik meg.” 

 
A NEMZETKÖZI BÜNTETŐJOG FEJLŐDÉSE ÉS AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE  
1. A nemzetközi büntetőjog fejlődésének rövid története 
1.1. A nemzetközi bűncselekmény fogalma 
A nemzetközi büntetőjog forrásai között épp úgy megtalálhatóak az államok belső jogában 
meghatározott szabályok, mint a nemzetközi jog normái. A ius puniendi, azaz a bűnüldözési igény, 
vagyis a szuverenitásból eredő büntetőhatalom mindig is az állami szuverenitás, a főhatalom szerves 
része volt.  
A nemzetközi büntetőjog tehát vagy a szuverenitás egy részéről való önkéntes állami lemondás útján 
érvényesülhet (nemzetközi szerződésen alapuló bűncselekmények), vagy az államok felett kell léteznie 
egy felsőbb hatalomnak, mely adott esetben (például az államok nemzetközi büntetőjogi felelősségének 
esetén vagy jus cogens bűncselekmények esetén) a jus puniendi letéteményese. 

→ a nemzetközi büntetőjog, mint egész, az államokra nem mint szupranacionális (azaz nemzetek vagy 
államok feletti) jog kötelező.  

Az obligatio erga omnes és a jus cogens kettőssége.  
- Az obligatio erga omnes elvet a Nemzetközi Bíróság [International Court ofJustice (ICJ)] a 

Barcelona Traction ügyben alakította ki 
- E szerint az obligatio erga omnes olyan állami kötelezettséget jelent, amely az államot a nemzetközi 

közösséggel, mint egésszel szemben kötelezi.  
- Egy nemz-i norma akkor éri el a ius cogens szintjét, ha általánosan elfogadottá válik.  
- pl. a területi szuverenitás elve jus cogensé vált, hiszen minden állam elfogadja az állam jogát, hogy 

kizárólagos joghatóságot gyakoroljon a területén.    Erga omnes ugyanakkor azt jelenti, hogy például 
egy adott nemzetközi bűncselekmény jus cogensé vált.   Azaz a jus cogensból folyó kötelezettség 
(obligatio) erga omnesé válik.    Ebből következik, hogy a népirtás nemzetközi bűncselekmény 
volta ius cogens, és ebből folyik a mindenkire háruló kötelezettség az elkövetők kiadatására vagy 
megbüntetésére. 
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- Az ún. Martens-klauzulát először az orosz publicista Fjodor Fjodorovics Martens (1845-1909) 
javaslatára foglalták az 1899-es II. Hágai Konvenció preambulumába, amely a Szárazföldi hadviselés 
jogáról és szokásairól szóló szabályokat tartalmazta.  
- A klauzulát megerősítette a IV Hágai Konvenció. ~ az általuk elfogadott Szabályokban nem foglalt 

esetekben, a lakosok és a harcolók a civilizált nemzetek között kialakult alkalmazásból, az 
emberiesség szabályaiból eredő nemzetek jogának elvei és a köz lelkiismeret parancsainak védelme 
és irányítása alatt maradnak. 

- 1949-es Genfi Konvenciók 1977-ben elfogadott 1,2 Kiegészítő Jegyzőkönyvei hasonló 
deklarációkat tartalmaznak.  
- 1.: "A polgári személyek és harcosok a jelen Jegyzőkönyvben vagy más nemzetközi 

megállapodásban nem szabályozott esetekben is a nemzetközi jognak a kialakult szokásokból, az 
emberiesség törvényeiből és az emberiség lelkiismeretének követelményeiből folyó általános 
elvek védelme és hatálya alatt állnak."  

- 2.: "hogy az ember személye a hatályos jog által nem szabályozott esetekben is az emberiesség 
alapelveinek és a köz lelkiism eret követelményeinek oltalma alatt áll ". 

A nemzetközi ius cogens alapján büntetendő bűncselekmények visszavezethetőek a Martens-klauzulán 
keresztül a civilizált nemzetek által elismert általános jogelvekre, mint jogforrásra.   Így ius cogens 
és obligatio erga omnes jellegük államok felettivé teszi őket, hiszen legitimációjuk is az: az 
emberiesség és a közös lelkiismeret parancsai. 
 
A nemzetközi büntetőjog alkalmazása mindenképpen nemzeti jogrendszerek együttműködését 
feltételezi, és ezért nemzetközi és nem nemzetek feletti büntetőjogról beszélünk. 

- Akár önkéntes alávetésen alapul egy nemzetközi bűncselekmény kötelező jellege egy államra nézve 
[pl. a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről],  

- akár ius cogens volta miatt, az alkalmazás belső jogalkalmazást, és ezért belső jogok együttműködését 
is feltételezi.  

 
Az együttműködési kötelezettséget az aut dedere aut judicare, azaz a kiadás vagy elbírálás elve fejezi ki, 
melyet hosszabb formában 1624-ben Hugo Grotius De jure belli ac pacis munkájában dolgozott ki, és 
amely aut dedere aut punire rövidült később. 

Ez az elv tehát megköveteli az államoktól, hogy együttműködjenek a nemzetközi bűncselekmények 
elkövetése esetén, és vagy kiadják a gyanúsítottat a büntetőhatalmat érvényesíteni kívánó államnak 
vagy nemzetközi szervezetnek, vagy maguk bírálják el a cselekményt és az elkövetőt. 

 
- Igazán a nemzetközi bűncselekmény fogalmát nem lehet megadni, talán csak annyi mondható, hogy a 
nemzetközi bűncselekmény olyan nemzetközi jogi kötelezettség megsértése, amely annyira alapvető a 
nemzetközi közösség érdekei szempontjából, hogy megsértését a nemzetek közössége mint egész, 
bűncselekménynek ismeri el. 
 
Összesen körülbelül 300 nemzetközi egyezmény és egyéb jogforrás több mint 20 nemzetközi jog 
alapján büntetendő cselekményt határoz meg. Ezek egy csoportja a nemzetközi ius cogens részét képezi. 
Ide sorolhatóak a következő bűncselekmények:  1. agresszió,   2. népirtás,   3. emberiesség elleni 
bűncselekmény,    4.háborús bűncselekmény,   5  az ENSZ és hozzárendelt személyzet elleni 
bűncselekmények,   6.nukleáris anyagok lopása,    7. zsoldosság,    8.apartheid,    9.tiltott fegyverek 
jogtalan használata, tartása,    10.rabszolgaság és kapcsolódó cselekmények, ill. kínzás és más embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés,    12.jogellenes kísérletek az emberen. 
A szűk értelemben vett nemzetközi bűncselekmények mellett meg kell még említeni az ún. 
transznacionális bűncselekményeket, amelyek nemzetközi jogi jellegüket az államok közötti elkövetési 
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módnak köszönhetik. Ide tartozik például a nemzetközi szervezett bűnözés vagy a nemzetközi 
kábítószer-kereskedelem. 
 
1.2. A nemzetközi büntetőjog kialakulása 
Már a legrégebbi időkben is felfogták az emberek, hogya Milo tetteit védő Cicero kijelentése, miszerint 
"silent enim leges inter arma" (azaz "a jog hallgat a fegyverek között") nem tartható, és fegyveres 
összeütközések esetén is szükséges bizonyos szabályok betartása. 
- Az ősi indiaiak szent írásai is megkísérelték a humanitarianizmus bizonyos elemeit bevezetni. A 
Ramayana (szanszkrit költemény a Kr. e. 3. századból) megtiltotta azokat a fegyvereket, amelyek "az 
ellenség egész faját kipusztítanák, beleértve azokat is, akik nem tudnak fegyvert fogni". A Mahabharata 
(szanszkrit költemény valószínüleg Kr. u. 200 és 300 között) többek között megemlíti, hogy alvó 
ellenséget nem szabad megtámadni,    Manu törvényei pedig, megközelítőleg ugyanebből a 
periódusból, kimondják, hogy az elrejtett fegyverek használata tilos, hasonlóképpen nem szabad 
mérgezett, horgos vagy égő fegyvereket alkalmazni. 
- Az ókori görög kultúrában igen pontos szabályok voltak a harcban elesettek eltemetésével 
kapcsolatosan.       Az olimpiák idejére, négyévenként fegyverszünet lépett érvénybe.     

- Kialakult a szent helyek immunitásának is a koncepciója, amely majd a későbbi asylum, azaz 
menedékjog elvéhez vezet.  

→ Általánosságban megállapítható, hogy e szabályok vallási alapokon nyugodtak és csak 
meghatározott földrajzi környezetben, meghatározott ellenséggel szemben voltak alkalmazandóak.    
Például a perzsák elleni harcokban ezen rendelkezések nem érv-tek. 

 
A középkorban a lovagiasság szabályai kerültek előtérbe.     Ezek magukban foglalták a sebesültek, a 
hadifoglyok, a szent helyek és a vallási ünnepek tiszteletét.  

- 1386-ban II. Richárd angol király megtiltotta katonáinak a nők és papok elleni erőszak alkalmazását, 
illetve házak vagy templomok felgyújtását.  

- 1526-ban Ferdinánd magyar király, 1570-ben II. Miksa császár és 1621-ben Gusztáv Adolf svéd 
király hasonlóképp rendelkeztek. 

 
- A 15. század jelentős változást hozott.    Az abszolút monarchiák kialakulásával, valamint a puskapor 
elterjedésével háttérbe szorultak a nemesi csapatok, és a központilag szervezett és pénzelt zsoldos erők 
jelentették a hadviselés alapját.  

- A zsoldoshadseregben már nem a szakrális elemekre épülő elképzelések határozták meg az 
ellenséggel való viszonyt, hanem részben az önérdek.    A katona érdeke a zsákmányolás és a túlélés 
volt, míg a parancsnokok érdeke is egybeesett a felszerelt és kiképzett katonák életének megőrzésével. 
Megjelent a sebesült ellenség önérdeken alapuló tisztelete, és a hadi orvoslás. 

 
A felvilágosodás újabb változást hozott. Jean-Jacques Rousseau Le Contrat Socialban kifejti azt az 
alapelvet, amely meghatározó lett a háborúban elkövetett cselekményekért való felelősség megállapítása 
szempontjából:    

"A háború nem ember és ember, hanem állam és állam közötti viszony, amelyben az egyének csak 
véletlenszerűen válnak ellenséggé, nem mint ember, sőt nem is mint állampolgár, hanem mint katona. ... 
A háború célja az ellenséges állam elpusztítása, ennek védelmezőit jogosan meg lehet ölni, amíg 
fegyvert viselnek; ám amint leteszik ezeket és megadják magukat, megszűnnek ellenségnek, vagy az 
ellenség ügynökének lenni, egyszerűen újra emberekké válnak, és nincs már semmilyen joga másnak az 
életükkel való rendelkezésre.  

→ a háború nem jogosít fel korlátlan erőszakra, az erőszak csak addig és olyan mértékben jogos, 
amíg és amennyiben a háború céljának eléréséhez szükséges.      

- egyrészt különbséget kell tenni a harcolók és nem harcolók között, és csak a harcolók támadhatóak,  
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- másrészt a harcolók is csak a szükséges és arányos mértékben sérthetőek. 
 
- A 17. század végén és a 18. század elején a nemzeti hadseregek kialakulásával ismét romlott a helyzet 
a nemzetközi jog vonatkozásában.  

- A sorozás nagyszámú katonához juttatta az államokat, és az emberi élet igen olcsó lett. 1859. június 
24-én 15 órán át dúlt Olaszországban a solferinói ütközet, amelyben hatezer katona vesztette életét és 
negyvenezer megsebesült.  

- Egy svájci üzletember, Henry Dunant üzleli célból éppen arra utazott, és elborzadva a sorsukra 
hagyott sebesültek gyötrelmei láttán más civilekkel segíteni igyekezett.  

- Tapasztalatait a Solferino emléke című műben adta közre. E műben megfogalmazott két javaslat 
egyike a vöröskereszt mozgalom magja lett, és a másikból született az első Genfi Konvenció, 
amelyet 1864. augusztus 22-én fogadtak el.  

- Ennek leglényegesebb eredménye a  sebesültek védelmének elve volt.  
E fejlődéssel párhuzamosan az USA polgárháborúja során l863-ban Lincoln elnök utasítására a 

Columbia Egyetem jogász és politológus professzora, Francis Lieber kidolgozta az ún. Lieber 
Kódexet, amely a harcoló csapatok magatartását szabályozta. 

- l899-ben és 1907-ben Hágában megtartották az első és második békekonferenciát, melyek 
eredményeként megszülettek az ún. hágai szabályok, azaz az 1907-es Hágai Egyezmény és a 
Szárazföldi Hadviselés Szabályai. 
 
Az egyén nemzetközi büntetőjogi felelőssége szempontjából komoly lépést jelentettek az 1. világháborút 
befejező békeszerződések.     A Versailles-i Békeszerződés 227. cikke rendelkezett II. Vilmos német 
császár nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonásáról, ám erre soha nem került sor. A 
bűncselekmény, amellyel vádolták a "nemzetközi erkölcs és a szerződések szentsége elleni főbenjáró 
bűncselekmény" volt. 
 
- Az 1925. évi Genfi jegyzőkönyv a mérgező, fojtó vagy hólyaghúzó gázokról és a bakteriális 
fegyverekről, valamint az 1929-es Genfi Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásról, kialakította az 
ún. hágai és genfi jogot.       

→ A hágai jog a nemzetközi fegyveres összeütközések során megengedett harcászati módszerek és 
eszközök jogát foglalja magában, míg a genfi jog a védett személyekre vonatkozó szabályok 
összességét jelenti. 

 
-  A nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék [International Military Tribunal (IMT)] statútuma a 6. 
cikkben meghatározott béke elleni bűncselekmény [6. cikk (a)], háborús bűncselekmény [6. cikk (b)] és 
emberiesség elleni bűncselekmény [6. cikk (c)] miatt vonta felelősségre a vádlottakat.  

Az ítéletek precedenst teremtettek több szempontból is:  § Megalapozták az egyéni nemzetközi 
büntetőjogi felelősséget,    § a három bűncselekmény definícióját tisztázták,    § megszüntették a 
parancsra való elkövetés, valamint a vezető beosztás büntethetőséget kizáró voltát.  

 
- A II. világháború borzalmai jogalkotási hullámot váltottak ki a nemzetek közösségéből. Megszülettek 
az egyéni nemzetközi büntetőjogi felelősséget feltételező egyezmények. 1948-ban a népirtás 
bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezmény, valamint 1949. augusztus l2-én a 
négy genfi egyezmény:   § a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására kötött 
egyezmény    §  tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttei helyzetének javítására kötött 
egyezmény      § a hadifoglyokkal való bánásmódról kötött egyezmény      § a polgári lakosság a háború 
idején való védelmére kötött egyezmény 
A háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött 
egyezményeknek született két Kiegészítő Jegyzőkönyve, amelyek  § a polgári lakosság védelmének 



159 

szabályait részletezték, ill.   § a nem nemzetközi fegyveres összeütközésre vonatkozó szabályokat 
határoztak meg  
 
A fejlődés óriási fordulatot és lendületet vett, amikor az ENSZ Biztonsági Tanácsa 827. (1993.) számú 
határozatával a nemzetközi humanitárius jognak a volt Jugoszlávia területén 1991 óta történt súlyos 
megsértéséért felelős személyek elleni büntetőeljárás lefolytatása céljából létrehozott egy ad hoc 
Nemzetközi Büntető Törvény széket  [1991 (ICTY)]. Az 
Hasonlóan az ENSZ Biztonsági Tanácsa 955. (1994.) számú határozatával az 1994. január 1. és 1994. 
december 31. között Ruanda területén elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb 
súlyos megsértéséért felelős személyek, valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtás ért 
és egyéb hasonló jogsértésekért felelős ruandai állampolgárok megbüntetés ére létrehozott egy újabb ad 
hoc Nemzetközi Büntető Törvényszéket [1994 (ICTR)].  
Végül meg kell említeni, a később részletesen tárgyalt állandó nemzetközi büntetőbíróság (NBB 
[(ICC)] 1998-ban elfogadott Statútumát, amely azonban még nem lépett hatályba. 
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39. a) A kényszer és a fenyegetés, a tévedés 
 
A) A KÉNYSZER ÉS A FENYEGETÉS, A TÉVEDÉS 
1. A kényszer és a fenyegetés 

26. § (1) Nem büntethető, aki a cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, 
amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. 

(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés az elkövetőt korlátozza az 
akaratának megfelelő magatartásban. 

 
A TÖRVÉNYI KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNYEK RENDSZERE 
22. § A büntethetőséget kizárja: 
a) a gyermekkor,        b) a kóros elmeállapot,          c) a kényszer és a fenyegetés, 
d) a tévedés,          e) a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka, 
f) a jogos védelem,        g) a végszükség,        h) a magánindítvány hiánya, 
i) a törvényben meghatározott egyéb ok. 
1. Wiener szerint 
- akkor kell vizsgálni a kizáró körülményeket, ha pozitív tárgyi és alanyi feltételek megvalósultak 
- objektív körülmények:   § az adott cselekmény nem képez bűncselekményt    § több elkövető 

esetén mindegyikre kihat 
- szubjektív körülmények:   § minden elkövetőre külön kell vizsgálni    § vizsgálni kell, hogy a 

tudati vagy az akarati elem hiányzik, esetleg mind a kettő    § különbséget kell tenni kóros 
(patológiás) és nem kóros (fiziológiás) okok között     § az előbbi szakértői kérdés, az utóbbi 
mérlegelési       § ha nem zárják ki a büntethetőséget, büntetést korlátozó körülményekké 
alakulhatnak át 

2. Mások szerint 
- jogellenességet kizáró körülmények 

- a cselekmény anyagi jogi szempontból nem bűncselekmény 
- 3 alapszituációra vezethető vissza 

1. a jogi tárgy védelmének érdeke összeütközésbe kerül más fontosabb érdekkel 
2. nincs ok a jogi tárgy védelmére meghatározott támadással szemben, ha a jogtárgy tulajdonosa a 

sértéssel szemben a konkrét esetben nem kíván védelmet 
3. a szembekerülő érdekek azonos értékűek 

- az ide tartozó körülmények:  § jogos védelem (37. tétel)    § végszükség (38. tétel)  § indokolt 
kockázat     § hivatásbeli kötelezettség teljesítése    § engedély   § sértett beleegyezése        (az utolsó 
4-et a Btk. nem szabályozza, a bírói gyakorlatban alakult ki) 

- bűnösséget kizáró körülmények:   § gyermekkor    § kóros elmeállapot (18. tétel)   § ittas vagy 
bódult állapotban elkövetett bcs. (18. tétel)    § kényszer és fenyegetés (39. tétel)    § tévedés (39. 
tétel) 

- másodlagos büntethetőséget kizáró okok:    § társadalomra veszélyesség csekély foka    
§ magánindítvány hiánya (41. tétel)    § kívánat (41. tétel) 

- Fogalom 
- az elkövetőt a külvilágból érő olyan hatás, amely alkalmas annak elérésére, hogy az elkövető az 

egyébként helyes felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson 
- a cselekvési akaratot, és nem a tudati felismerést befolyásolja (tudja, hogy bűncselekményt követ el) 
- kényszer:  az emberi testre gyakorolt olyan fizikai ráhatás, amely meghatározó erejű.   § rendszerint 

erőszakban nyilvánul meg 
- fenyegetés: súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben 

komoly félelmet keltsen (138. §) 
- A kényszer és a fenyegetés fokozatai 
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- vis absoluta (akaratot megtörő) 
- kizárttá teszi, hogy a célzott személy a saját akaratának megfelelően cselekedjék, sőt adott esetben az 

akaratával ellentétes cselekedetre veszi rá 
- ebben az esetben a kényszer vagy fenyegetés hatása alatt álló személy nem büntethető 
- a kényszert vagy fenyegetést alkalmazó személy közvetett tettesként felel 

 
- vis compulsiva (akaratot hajlító) 

- korlátlan enyhítésnek van helye 
- a kényszert vagy fenyegetést alkalmazó személy felbujtóként felel 

2. A tévedés 
27. § (1) Nem büntethető az elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott. 
(2) Nem büntethető, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra 

nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van. 
(3) A tévedés nem zárja ki a büntethetőséget, ha gondatlanság okozza, és a törvény a gondatlanságból 

eredő elkövetést is bünteti.  
- Fogalom:    ha vkinek a képzetei nem felelnek meg a valóságnak, de ő a képzeteit valósághűnek tartja.      
Meghatározott fajta tévedés kizárja az elkövető bűnösségét 
- Fajai: 

1. jogi tévedés, esetei: 
1. az elkövető nem tud cselekménye jogilag tiltott voltáról 
2. az elkövető tud magatartásának jogilag tiltott voltáról, de annak minősítésében téved 
3. az elkövető csak a büntetés mérté2 illetően van tévedésben 

- nem mentesít a büntetőjogi felelősség alól 
2. ténybeli tévedés, esetei:  

1. a különös részi tényállás lényeges (konstitutív erejű) elemében való tévedés 
2. személyben való tévedés (error in persona) 
3. tárgyban való tévedés (error on objecto) 

- a jogi minősítéskor figyelmen kívül kell hagyni azt a tényállási ismérvet, amelyben az elkövető 
tévedésben volt 

- ebből következően lehetséges, hogy 
a cselekmény nem bűncselekmény 
bűncselekmény, de másként minősül 

- nem általános büntethetőséget kizáró ok, hanem csupán annak a bűncselekménynek a 
megállapíthatóságát zárja ki, amelynek tényállási eleme tekintetében a tévedés fennállt 

3. társadalomra veszélyességben való tévedés 
- az elkövető az értékelés alapját képező tényeket helyesen ismeri, de azok összhatását helytelenül 

értékeli 
- tehát téved mind a cselekmény materiális veszélyességében, mind a jogellenességben, mind pedig a 

társadalmilag elítélendő voltában 
- ha a helytelen értékelésre alapos oka volt, az kizárja a büntethetőséget 
- a bírói gyakorlat szerint, ha vki tudja, hogy cselekménye jogellenes, az nem téves a táradalomra 

veszélyességben 
4. okozati összefüggésben való tévedés: nem von maga után jogi konzekvenciákat, amennyiben az 

eredményt előidéző szükséges magatartást az elkövető tanúsítja 
5. aberratio ictus (elvétés) 

- az elkövető arra irányítja a cselekményét, akire akarja, de a céltévesztés folytán az máshol 
realizálódik 

- ekkor a célba vett viszonylatában kísérlet, a sérelem tényleges elszenvedője vonatkozásában 
gondatlan bűncselekményért felel 
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- pl. az elkövető A-t akarja megölni, de B-t sikerül, ebben az esetben A vonatkozásában emberölés 
kísérlete, B vonatkozásában gondatlan emberölés állapítandó meg 

6. gondatlanság okozta tévedés:  mind a ténybeli, mind a társadalomra veszélyességben tévedés 
esetén, ha a tévedés gondatlanság okozta, a gondatlanságból eredő jogkövetkezményeket kell 
alkalmazni, feltéve hogy a törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli 

 
A PARANCSRA VÉGREHAJTOTT CSELEKMÉNY ÉS A KÜLÖNÖS RÉSZBEN ÍRT 
KÖRÜLMÉNYEK  
1. A parancsra végrehajtott cselekmény 

123. § (1) Nem büntethető a katona a parancsra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a 
parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el. 

(2) A parancsra elkövetett bűncselekményért a parancsot kiadó tettesként felel. 
- A parancsot végrehajtó katona büntetőjogi felelőssége 

- a parancs meghatározott tevékenység vagy feladat végrehajtására vonatkozó egyedi utasítás 
- a katona a parancsot ellentmondás nélkül, a kellő időben, a legjobb tudása szerint és maradéktalanul 

köteles teljesíteni 
 
 - a parancs nem-teljesítésével a katona a 354. §-ba ütköző parancs iránti engedetlenséget követi el 

- a katona csak a nyilvánvalóan bcs. végrehajtására irányuló parancs végrehajtását tagadhatja meg 
- a katonának a parancs végrehajtását meg kell tagadnia, ha előtte nyilvánvaló, hogy annak 

teljesítésével bűncselekményt valósítana meg 
- a hadköteles katona a jogszabálysértő parancsot nem tagadhatja meg, ha azonban a parancs 

jogellenességét felismeri, köteles erre az elöljáró figyelmét felhívni 
- ha az elöljáró ennek ellenére fenntartja a parancsot, azt a hadköteles kérelmére írásba kell foglalnia 
- abban az esetben, ha az alárendelt felismerte azt, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt 

követ el, és ennek ellenére végrehajtja az utasítást, őt tettesként kell felelősségre vonni 
- A parancsot adó elöljáró felelőssége 

- a parancsot adó katona parancsáért felelősséggel tartozik, és a parancsolás jogával visszaélni tilos 
- tilos a parancs kiadása, ha az bcs. megvalósítására irányul, ill. ha az az alárendelt magáncélra való 

igénybevételét valósítaná meg 
- a parancsra elkövetett cselekményért a parancsot kiadó elöljáró tettesként felel 

2. A Különös Részben írt körülmények: néhány különös részi tényállás tartalmaz büntetendőséget 
kizáró objektív körülményeket 
pl.: 
150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy az alkotmányos rend erőszakos 

megváltoztatása, az alkotmányos rend elleni szervezkedés, lázadás, rombolás, hazaárulás, hűtlenség, 
ellenség támogatása, kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, 
és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem tesz jelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért az elkövető 
hozzátartozója nem büntethető. 

 
Rágalmazás , Becsületsértés, Kegyeletsértés  → A valóság bizonyítása 
182. § (1) A 179-181. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt nem büntethető az elkövető, ha a 

becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyul. 
 
Államtitoksértés feljelentésének elmulasztása 

(2) Az (1) bekezdés alapján az elkövető hozzátartozója nem büntethető. 



163 

 
241. § (1) Nem büntethető hamis tanúzásért 

a) aki a valóság feltárása esetén önmagát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, 
b) aki a vallomástételt egyéb okból megtagadhatja, de erre kihallgatása előtt nem figyelmeztették, 

vagy akinek a kihallgatása a törvénynél fogva kizárt. 
 
Bűnpártolás 

(4) A (2) bekezdést és a (3) bekezdés b) pontját kivéve nem büntethető, aki az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott bűnpártolást hozzátartozója érdekében követi el. 
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40. a) A büntethetőséget megszüntető körülmények.   A mellékbüntetések és az intézkedések 
végrehajtása.    
 
A) A BÜNTETHETŐSÉGET MEGSZÜNTETŐ KÖRÜLMÉNYEK 
32. § A büntethetőséget megszünteti 

a) az elkövető halála,         b) az elévülés,         c)  a kegyelem, 
d) a cselekmény társadalomra veszélyességének megszűnése vagy csekényé válása, 
e) a törvényben meghatározott egyéb ok. 

A büntethetőséget megszüntető körülmények a bűncselekmény létrejöttét nem érintik, csak utóbb 
merül fel olyan tény, amely vagy a felelősségre vonást, vagy a szűkebb értelemben vett büntetés 
kiszabását zárja ki. 
1. Az elkövető halála 

A büntetőjogi felelősség jelenleg személyi felelősség. Ezért büntethetőséget megszüntető ok az 
elkövető halála. Ez a tény a szankció alkalmazását általában kizárja, kivéve az elkobzást, amely az 
elkövető halála esetén is alkalmazható. 

2. Az elévülés 
33. § (1) A büntethetőség elévül 

a)  olyan bűntett esetén, amely életfogytig tartó szabadságvesztésseI is büntethető, húsz év; 
b) egyéb bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de legalább három év 

elteltével.  
(2) Nem évül el   háborús bűntettek; az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet); az 

emberölés súlyosabban minősülő esetei, az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni 
erőszak súlyosabban minősülő esetei;  a terrorcselekmény, a légi jármű hatalomba kerítése és a 
zendülés súlyosabban minősülő esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el. 

34. § Az elévülés határidejének kezdő napja 
a) befejezett bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul, 
b) kísérlet és előkészület esetén az a nap, amikor az ezeket megvalósító cselkm. véget ér, 
c) olyan bűncselekmény esetén, amely kizárólag kötelesség teljesítésének elmulasztásával valósul 

meg, az a nap, amikor az elkövető még a büntetőtörvényben megállapított következmény nélkül 
eleget tehetne kötelességének, 

d) olyan bűncselekmény esetén, amely jogellenes állapot fenntartásában áll, az a nap, amikor ez az 
állapot megszűnik. 

35. § (1) Az elévülést félbeszakítja a büntetőügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a 
bűncselekmény miatt foganatosított büntetőeljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az elévülés 
határideje ismét elkezdődik. 

(2) Ha a büntetőeljárást felfüggesztik, a felfüggesztés tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a büntetőeljárást azért függesztik fel, mert az elkövető 
ismeretlen helyen tartózkodik, vagy elmebeteg lett. 

(3) Az elévülés határidejébe nem számít be az a tartam sem, amely alatt személyes mentesség folytán a 
büntetőeljárás azért nem volt megindítható vagy folytatható, mert a törvényben biztosított mentelmi 
jogot a döntésre jogosult nem függesztette fel, illetőleg az eljárás megindításához vagy folytatásához a 
hozzájárulását nem adta meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazható olyan magánindítványra büntethető 
bűncselekmény esetén, amely miatt a vádat a magánvádló képviseli. 

(4) Próbára bocsátás (72. §) esetén a próbaidő tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
 
Az elévülés a büntetőhatalom gyakorlásának időbeli korlátja.     Indokaként többféle magyarázat 
ismeretes.  

- Az egyik, hogy a büntetés célja hosszú idő elteltével nem valósítható meg.  
- A másik, hogy méltánytalan a régen elkövetett cselekményekért felelősségre vonást alkalmazni.  
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- A harmadik, hogy a hosszú idő eltelte a bizonyítást is kétségessé teszi.  
Mindezeknek az indokoknak az ellenére nem minden jogrendszer ismeri az elévülést.  
A nemzetközi jogon alapuló büntetőjogi felelősségnél pedig az elévülést kifejezetten kizárják.  

Az elévülés ideje a bűncselekmény bünttési tételétől fúggően legalább 3 év és legfeljebb 20 év [33. § 
(1)]. 

Az elévülési idő relatív, mert a magyar büntetőjog nem ismeri az abszolút elévülést.  
 
Az elévülés azért relatív, mert a törvény rendelkezik az elévülés félbeszakításáról [35. § (1) bekezdés)] 

és az elévülés nyugvásáról [35. § (2) bekezdés)]. 
Az egyéb mentességet  élvező személyek ellen csak a mentelmi jog felfiiggesztése vagy az eljáráshoz 

szükséges engedély megadása esetén lehet a büntetőjogi felelősségre vonást alkalmazni.  
Ameddig a szükséges engedélyt az arra jogosult nem adja meg, addig nyugszik az elévülés, kivéve a 

magánvádas ügyeket.  
Amikor a személyes mentesség megszűnik, az eljárás folytatható lesz, és az említett idő nem számít 

be az elévülésbe.   
Az alább hivatkozott jogeset csak a tárgyalási szak eljárási cselekményeiről szól.  
Természetesen a nyomozó hatóságnak az eljárás előmozdítását szolgáló intézkedései is félbeszakítják 

az elévülést. 
A bírói gyakorlatból 
BK 48. szám 
A magánokirat-hamisítás elévülésének határideje a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú 

magánokirat használata napján veszi kezdetét. 
A hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokiratnak perben történő használata esetében az 

elévülési határidő kezdetét az okiratnak a bíróság előtt való becsatolása vagy felmutatása napjától 
kell számítani. 

BK 85. szám 
A folytatólagosan elkövetett bűncselekmény egyes részcselekményei büntethetőségének önálló 

elévülése kizárt. 
BH 1996. 567. I. Az elévülést kizárólag a büntetőeljárás előrevitelét szolgáló intézkedés (vádirat 
benyújtása, tárgyalás kitűzése, megtartása, érdemi határozat meghozatala stb.) szakítja félbe. 

3. A kegyelem 
A kegyelem lehet közkegyelem és egyéni kegyelem.  
- A közkegyelmet az Országgyűlés, az egyéni kegyelmet a köztársasági elnök gyakorolja.  
- A kegyelem nem mindig zárja ki a büntethetőséget, mert feltételeket is írhat elő, s ha ezek nem 
teljesülnek, a büntethetőség újra megnyílik. 
4. A társadalomra veszélyesség megszűnése vagy csekéllyé válása 

36. § Nem büntethető az, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, vagy olyan csekély 
fokban veszélyes a társadalomra, hogy - személyére is figyelemmel- a törvény szerint alkalmazható 
legenyhébb büntetés is szükségtelen. 

71. § (1) Megrovásban kell részesíteni azt, aki a cselekménye társadalomra veszélyességének csekély 
foka (28. §) vagy csekéllyé válása (36. §) miatt nem büntethető. 
(2) Megrovásban részesíthető az is, aki a cselekménye társadalomra veszélyességének megszűnése 

(36. §) miatt nem büntethető, vagy akinek a büntethetősége a törvényben meghatározott egyéb okból 
[32. § ej pont] szűnt meg. 

(3) A megrovással a hatóság rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben 
tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. 
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A törvény a cselekmény társadalomra veszélyességének megszűnését és a törvényben meghatározott 
egyéb okot [32. § ej pont] egyformán olyannak tekinti, amely nem kötelezővé, csak lehetővé teszi a 
megrovás alkalmazását. 
 
A törvényben meghatározott egyéb ok alá esik az Általános Részből a kísérlettől és az előkészülettől 
önkéntes visszalépés.  

A Különös Részben számos bűncselekménynél szerepel hasonló rendelkezés.  
- Ezekben az esetekben a bűncselekmény megvalósul, de az elkövető önként vagy a hatóság felhívására 
felhagy a tényállásszerű magatartásával. Pl.: 

- Nem büntethető az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt, akinek önkéntes elállása 
következtében a szervezkedés folytatása elmarad, vagy aki annak folytatását önként megakadályozza. 

- Hivatalos személy elleni erőszak   (6) Nem büntethető a (4) bekezdés alapján a csoport résztvevője, 
ha a csoportot önként vagy a hatóság felhívására elhagyja. 

- Megszünteti a büntethetőséget bizonyos bűncselekményeknél a hatóságnál tett bejelentés is. pl.:  
Kémkedés  (4) Nem büntethető a hírszerző tevékenységre ajánlkozás vagy vállalkozás miatt, aki - 
mielőtt egyéb hírszerző tevékenységet fejtett volna ki - az ajánlkozását vagy vállalkozását a hatóságnak 
bejelenti, és a külföldi kapcsolatát teljesen feltárja. 
A MELLÉKBÜNTETÉSEK ÉS AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 

55. § (2) A közügyektől eltiltás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. Ebbe nem számít 
bele az az idő, amely alatt a közügyektől eltiltással érintett jogok a 41. § (3) bekezdése értelmében 
szünetelnek, valamint az az idő sem, amely alatt az elítélt kivonja magát a szabadságvesztés 
végrehajtása alól. Ha a feltételes szabadságot nem szüntetik meg, a feltételes szabadságon töltött időt 
a közügyektől eltiltás tartamába be kell számítani. 

57. § (2)  ↑ a foglalkozástól eltiltás esetében megfelelően alkalmazni kell. 
(3) Határozott ideig tartó eltiltás esetén a szakképzettséget igénylő foglalkozás újból való gyakorlása 

attól tehető függővé, hogy az eltiltott a foglalkozás gyakorlásához szükséges jártasságot az eltiltás 
tartamának letelte után meghatározott módon igazolja. A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az 
eltiltottat kérelem re mentesítheti, ha az eltiltás óta tíz év eltelt, és az eltiltott a foglalkozás 
gyakorlására alkalmas, illetőleg arra érdemes. Nem mentesíthető, aki a bűncselekményt 
bűnszervezetben követte el, és méltatlanság miatt a bíróság a foglalkozástól véglegesen eltiltotta. 

59. § (2) A közügyektől eltiltás tartamának számítására [55. § (2)], valamint a foglalkozáshoz 
szükséges jártasság igazolására és a végleges eltiltás alóli mentesítésre vonatkozó rendelkezést [57. § 
(3)] a járművezetéstől eltiltás esetén megfelelően alkalmazni kell. 

60. § (2) az [55. § (2)] kitiltás esetében megfelelően alkalmazni kell. 
 
61. § (4) A kiutasítás tartama az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik. A kiutasítás tartamába nem 

számít bele az az idő, amely alatt az elítélt a szabadságvesztés büntetését tölti. 
(5) A végleges hatályú kiutasítás alól a bíróság a kiutasított at, kérelmére, mentesítheti, ha arra 

érdemes és a kiutasítás óta tíz év eltelt. 
 
63. § (6) Az elkobzott vagyon az ítélet jogerőre emelkedésével az államra száll. 

 
65. § (1) A pénzmellékbüntetést meg nem fizetés esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre 

kell átváltoztatni. Ha a főbüntetést végre kell hajtani, ennek fokozata a pénzmellékbüntetés helyébe 
lépő szabadságvesztésre is irányadó. 

(2) A pénzmellékbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén ezer forinttól tizenötezer 
forintig terjedő összeg helyett egy-egy napi szabadságvesztést kell számítani. A pénzmellékbüntetés 
helyébe lépő szabadságvesztés egy napnál rövidebb és két évnél hosszabb nem lehet. 
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96. § (2) Azonos tartamú mellékbüntetések közül- a pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell 

végrehajtani, amelyik az elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott 
mellékbüntetésekre is. 
 

A közügyektől eltiltás végrehajtása az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik, és az ítéletben 
megállapított éveket a naptári évek szerint kell számítani. Viszont a naptári évekbe nem számít bele az az 
idő 

- amely alatt az elítélt a szabadságvesztését tölti, 
- amelyet más ügyben kiszabott szabadságvesztéssei tölt, 
- amelyet közérdekű munka vagy pénzbüntetés átváltoztatásaként szabadságvesztésben tölt, 
- amelyet más ügyben előzetes fogva tartásban tölt, ha jogerősen elítélik, 
- amely alatt kivonja magát a szabadságvesztés végrehajtása alól, például megszökik. 
Ellenben beszámít a naptári évekbe a feltételes szabadságon töltött idő, ha a feltételes szabadság 

eredményesen telik el, azaz a feltételes szabadságot nem szüntetik meg. 
A foglalkozástól és a járművezetéstől eltiltás tartalmának számítására is alkalmazni kell a közügyektől 
eltiltás számítás ára vonatkozó rendelkezéseket.        

- A foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás sal kapcsolatban a jártasság és az alkalmasság 
igazolásáról a büntetés-végrehajtási szabályok rendelkeznek. 

- Az érdemesség vizsgálata során a szakmai-erkölcsi szabályok szerinti mérlegelést kell figyelembe 
venni, mint ahogy történt a méltatlanság megállapítása során (a bűnszervezeti minősítés mellett 
kimondott méltatlanság miatti eltiltást csak kegyelmi úton lehet törölni.) 

A közügyektől eltiltás tartamának számítására vonatkozó rendelkezéseket a kitiltás végrehajtása során 
is alkalmazni kell. 
 
A kiutasítás végrehajtásának számítása az ítélet jogerőre emelkedésével kezdődik, és ebbe csak a 
szabadságvesztés végrehajtásával töltött idő nem számít bele. 

A végleges hatályú kiutasítás alól a bíróság kérelemre mentesítheti az elítéltet.  
Ennek feltétele hasonló a rehabilitáció feltételéhez, mert a törvény egyrészt bizonyos idő elteltéhez, 

másrészt az érdemességhez köti. A 
 végleges kiutasítás esetén ez a várakozási idő megfelel a leghosszabb tartamú kiutasítás idejének, azaz 

a mentesítést 10 év elteltével lehet kémi, és az érdemesség elbírálásánál a mentesítés általános 
feltételei mellett a bíróságnak vizsgálni kell azokat a speciális körülményeket, amelyek miatt a 
kiutasítás megtörtént. Ha ezekben a körülményekben időközben kedvező változás állt be, akkor a 
mentesítés megadható. 

Az intézkedések végrehajtása 
71. § (3) A megrovással a hatóság rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben 

tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. 
73. § (1) A próbaidő egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a próbára bocsátott a 

pártfogó felügyelet magatartási szabályait megszegi. 
(2) A próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátott a pártfogó 

felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a próbaidő alatt elkövetett 
bűncselekményért elítélik. 

(3) A (2) bekezdés esetén kívül a próbaidő elteltével az elkövető büntethetősége megszűnik. 
74. § (2) A kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt intézetben hajtják végre. 
(3) A kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn. 
77. § (7) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll. 
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82. § (5) A pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és bírósági határozatban 
előírt magatartási szabályokat megtartani, a pártfogóval rendszeres kapcsolatot tartani és részére az 
ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. 

(6) A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat írnak elő annak érdekében, hogy a 
pártfogolt képessége szerint dolgozzék, és törvénytisztelő életmódot folytasson. Ilyen különösen a 
munkával, a kereset felhasználásával, az időszakos jelentkezéssei, az esetleg szükséges gyógy-
kezeléssei, megelőző-felvilágosító egészségügyi szolgáltatáson való részvétellel kapcsolatos 
kötelezettség, illetőleg a lakó- és munkahely önkényes megváltoztatásának, meghatározott helyek 
látogatásának vagy egyes személyekkel való érintkezésének a tilalma. 

- A megrovást a kihirdetéssei hajtják végre. 
A próbára bocsátás 72. § (1) A bíróság a vétség miatt a büntetés kiszabását próbaidőre elhalaszthatja, 
ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja így is elérhető. 

A kényszergyógykezelés 
- A próbára bocsátás, mint intézkedés próbaideje az azt elrendelő határozat jogerőre emelkedésével 
kezdődik.  

Ezt a próbaidőt a bíróság egy ízben, legfeljebb egy évre meghosszabbíthatja, ha a próbára bocsátott a 
pártfogó felügyelet szabályait megszegi.  

Ha a próbára bocsátás mellett a bíróság eredetileg nem alkalmazott pártfogó felügyeletet, akkor a 
próbaidő nem hosszabbítható meg.  

A próbaidő meghoszszabbításáról a bíróság csak az eredeti próbaidő letelte előtt határozhat. 
A próbára bocsátást elrendelő határozat a bűncselekmény bűntethetőségének elévülését 

félbeszakítja és az elévülés a próbaidő elteltével újrakezdődik. 
A próbára bocsátást meg kell szüntetni, ha  a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet szabályait súlyosan 

megszegte, vagy - a próbaidő alatt elkövetett büncselekmény miatt elítélik. 
- megszüntetése esetén a vádlottal szemben a terhére már korábban megállapított bűncselekmény 

elkövetése miatt büntetést szabnak ki.  
- Amennyiben a próbaidő kedvezően telik el, tehát a próbára bocsátást nem szüntették meg, az elkövető 

büntethetősége megszűnik [32. § c)t]. Ez a jogkövetkezmény a törvény erejénél fogva áll be, erről 
külön bírósági határozatot nem kell hozni. 

 
- A kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtják 
végre.  

- határozatlan tartamú intézkedés, a hatálya alatt álló személlyel szemben újabb kényszergyógykezelés 
elrendelése kizárt akkor is, ha ismételten tényállás szerű cselekményt követ el.  

 - addig tart, amíg szükségessége fennáll.      Ennek megállapítása érdekében a bíróság a 
kényszergyógykezelést évenként felülvizsgálja. 

- Az alkoholisták kényszergyógyítása a szabadságvesztés végrehajfásának foganatosítása alatt az 
IMEI-ben történik. 
- Az elkobzás technikai végrehajtásáról a büntetés-végrehajtási szabályok rendelkeznek. 
- A pártfogó felügyeletet a bíróság mellett működő hivatásos pártfogók hajtják végre a 
büntetés-végrehajtási szabályok szerint attól függően, hogy a pártfogó felügyeletet milyen büntetés vagy 
intézkedés végrehajtása mellé írták elő. A pártfogolt köteles az előírt magatartási szabályokat megtartani. 
Ha megszegi, annak következménye lehet a próbára bocsátásnál a próbaidő meghosszabbítása vagy 
megszüntetése, szabadságvesztés felfüggesztése esetén pedig a végrehajtás elrendelése, vagy a feltételes 
szabadság megszüntetése. 
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70. § (1) Intézkedések   1. a megrovás,    2. a próbára bocsátás,   3. a kényszergyógykezelés,    4. az 
alkoholisták kényszergyógyítása,    5. az elkobzás,   6. vagyonelkobzás,   7. a pártfogó felügyelet,    8. a 
jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések. 
77. § (1) El kell kobozni azt a dolgot,  a) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, 
vagy arra szántak,    b) amelynek birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik,   
c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre,    d) amelyre a bűncselekményt elkövették. 
74. § (1) Személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetőjének 
kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és 
tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége esetén egyévi 
szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni. 
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41. a) A büntethetőség feltételes akadályai  Az európai uniós jogharmonizáció eredményei és 
kötelezettsége. 
 
A) A BÜNTETHETŐSÉG FELTÉTELES AKADÁLYAI 
1. Diplomáciai és egyéb mentességek 

a külföldi állam hozzájárulhat diplomatájának büntetőjogi felelősségre vonásához 
a belső jog bizonyos tisztségek betöltésével kapcsolatban mentességi szabályokat állapít meg 
pl. országgyűlési képviselők, bírók, ügyészek 

2. Magánindítvány hiánya 
31. § (1) A törvényben meghatározott esetekben a bcs. csak magánindítványra büntethető. 
(2) A magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult. 
(3) Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt törvényes képviselője is, ha pedig 

cselekvőképtelen, kizárólag törvényes képviselője terjesztheti elő. Ezekben az esetekben a 
magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult. 

(4) Ha a magánindítvány előterjesztésére jogosult sértett meghal, a hozzátartozója jogosult a 
magánindítvány előterjesztésére. 

(5) Bármelyik elkövetővel szemben előterjesztett magánindítvány valamennyi elkövetőre hatályos. 
(6) A magánindítvány nem vonható vissza. 

2.1. Általános jellemzők 
- a magánindítvány olyan nyilatkozat, amelyben az előterjesztésre feljogosított személy kifejezésre 

juttatja az elkövető felelősségre vonására és megbüntetésére irányuló akaratát 
- a bcs. létrejön, a büntethetőség is fennáll 
- az indítvány hiánya megakadályozza a büntetőeljárás megindulását, ill. egyes esetekben a folytatását 
- a tárgyalási szakban nem felmentésnek, hanem az eljárás megszüntetésének van helye 
- oszthatatlan és visszavonhatatlan 
- nincs alakisághoz kötve 
- magánindítvány – magánvád (ha összekevered a kettőt, csúnyán kibasznak a vizsgáról!!!!) 

- magánindítvány 
- anyagi jogi kategória 
- a sértett bizonyos büntetendő magatartások esetében eldöntheti, hogy kívánja-e a büntetőeljárás 

megindítását 
- ha ez az akaratkijelentés hiányzik, a hatóság nem járhat el 
- az eljárás az általános szabályok szerint folyik 

- magánvád 
- tisztán eljárásjogi kategória 
- csak bizonyos magánindítványra üldözendő bcs. esetében van helye 
- ezek:  § könnyű testi sértés    § magántitok megsértése    § levéltitok megsértése   § rágalmazás    

§ becsületsértés    § kegyeletsértés 
- az eljárás az általános szabályoktól eltérően zajlik le, mert a vádat mint magánvádló a sértett 

képviseli 
2.2. A magánindítványra üldözendő bűncselekmények 

- könnyű testi sértés vétsége            - egészségügyi önrendelkezési jog megsértése 
- magánlaksértés         - magántitok megsértése           - levéltitok megsértése 
- becsületsértés         - kegyeletsértés          - erőszakos közösülés alapesete 
- szemérem elleni erőszak alapesete           - megrontás alapesete 
- személyi vagyont károsító lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, rongálás, jogtalan elsajátítás, 

orgazdaság, jármű önkényes elvétele miatt, ha az elkövető a sértett hozzátartozója 
- ebben az esetben a jogosultnak mindig tisztában kell lennie az elkövető kilétével, hogy joghatályos 

legyen a magánindítvány (a többinél simán jó az ismeretlen tettes elleni feljelentés) 
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- tehát ha megteszi a feljelentés ismeretlen tettes ellen, mihelyt kiderül az elkövető személye, újból 
nyilatkoznia kell, hogy kívánja-e az eljárás lefolytatását 

2.3. A magánindítvány előterjesztésére jogosultak 
- sértett 
 
- törvényes képviselő:   § korlátozottan cselekvőképes sértett esetén ő is    § cselekvőképtelen sértett 

esetén csak ő 
- gyámhatóság: korlátozottan cselekvőképes ill. cselekvőképtelen sértett esetén ő is 
- hozzátartozó 

- sértett halála esetén 
- találós kérdés: Melyik az a bűncselekmény, amelynél a sértett nem terjeszthet elő magánindítványt, 

csak a hozzátartozó? a válaszra minden vizsgáztató kíváncsi szokott lenni… kegyeletsértés 
2.4. Az előterjesztés határideje (Be.!!!):   30 nap 

- attól az időponttól kell számítani, amikor az elkövető kilétéről a jogosult tudomást szerez 
3. A kívánat 

183. § (3) A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb személyes mentességet élvező személy 
sérelmére elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés a sértett diplomáciai úton kijelentett kívánatára 
büntethető. 

 
AZ EURÓPAI UNIÓS JOGHARMONIZÁCIÓ EREDMÉNYEI ÉS KÖTELEZETTSÉGE 
1. Az európai uniós jogharmonizáció eredményei 
1. A büntető igazságügyi együttműködés által létrehozott közösségi megállapodások közül a legkorábbi 
a Közösség Pénzügyi Érdekeinek Védelméről szóló egyemény (1995). 

Az Európai Unió költségvetése évi mintegy 80 milliárd euró, ami a tagállamok befizetéseiből áll össze.  
- Az Európai Unió költségvetése évi mintegy 80 milliárd euró, ami a tagállamok befizetéseiből áll össze.      

A költségvetésnek csak a minimuma szolgál az uniós szervek működésének a finanszírozására. A 
költségvetés több mint 80%-a különbözőtámogatások formájában visszaáramlik a tagállamok 
gazdálkodó szervezeteihez.  

- A becslések szerint évente a költségvetés mintegy 8-1 O%-a jogtalan címzetthez jut. Mivel a 
tagállamok jogrendszere csak a hazai költségvetés integritását védi a büntetőjog segítségével, az 
Unió sérelmére elkövetett csalások akkor is büntetlenül maradnak, ha azok napfényre kerülnek. Az 
ebből fakadó anomáliák felszámolására irányul az egyezmény. 

1) kötelezi a tagállamokat, hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek a megsértését a büntetőjog 
eszközeivel ugyanúgy torolják meg, mint a nemzeti érdekek hasonló sérelmét,  

2) szabályozza a nemzetközi bűnügyi együttműködés két formáját, a büntetőeljárás átadását és az 
eljárási jogsegélyt.  Az Egyezmény révén az Unió pénzügyi érdekeit a tagállamoknak a vonatkozó 
hazai érdekekkel azonos módon kell kezelniük. Ezt a szabályozási technikát az asszimiláció 
elvének nevezik. 

 
→ Az Egyezmény egyrészt kötelezi a tagállamokat, hogy a Közösség pénzügyi érdekeinek a 

megsértését a büntetőjog eszközeivel ugyanúgy torolják meg, mint a nemzeti érdekek hasonló 
sérelmét,     másrészről szabályozza a nemzetközi bűnügyi együttműködés két formáját, a 
büntetőeljárás átadását és az eljárási jogsegélyt.   
Az Egyezmény révén az Unió pénzügyi érdekeit a tagállamoknak a vonatkozó hazai érdekekkel 

azonos módon kell kezelniük. Ezt a szabályozási technikát az asszimiláció elvének nevezik. 
Az Egyezmény meghatározza az uniós csalás fogalmát, és annak mind szándékos, mind gondatlan 

elkövetési formáját büntetni rendeli.     § Kizárólag a gazdasági, illetve üzleti életben elkövetett 
csalásokat kívánja büntetni.     § Előírja a tagállamok számára, hogy megfelelő intézkedéseket 
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tegyenek a csalás kísérletének, a cselekmény felbujtójának, az elkövetésben részt vevő 
személyeknek hatékony, arányos és visszatartó hatású megbüntetésére.  

 
A Közösség pénzügyi érdekei nemcsak a csalás, hanem a döntéshozatalra jogosult uniós tisztségviselőka 
megvesztegetése által is jelentős sérelmet szenvednek.  (korupció) 

 
- A Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló Egyezményt két jegyzőkönyvvel egészítették ki.  

- Az első jegyzőkönyvajogi személy büntetőjogi felelősségéről tartalmaz szabályokat,  
- a második az Unió pénzügyi érdekeinek sérelmével járó korrupciót rendeli büntetni.  
+ egy újabb egyezmény követte mindezeket, amely az uniós tisztségviselők megvesztegetését 

általában büntetni rendeli, függetlenül attól, hogya vesztegetés eredményeként az Unió pénzügyi 
érdekei sérulnek-e, vagy sem. 

 
2. Az Antikorrupciós Egyezmény (1997) egységes meghatározást ad a vesztegetés fogalmáról. 
Büntetni rendeli a hivatali kötelesség megszegésével történő jogtalan előny ígérését, vagy adását 
(aktív vesztegetés) és annak elfogadását is (passzív vesztegetés), amennyiben az elkövető az Unió, vagy 
valamelyik tagország köztisztviselője.  

Az egységes definíció célja, hogy megkönnyítse a hatóságok eljárását korrupciós ügyekben.  
 
Kötelezi a tagállamokat az elkövetésben részt vevő személyeknek hatékony, arányos és visszatartó 

hatású megbüntetésére, valamint arra, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket, hogy az Unió 
pénzügyi érdekeire hatást gyakorló gazdasági vállalkozás vezetője, döntéshozási jogosultsággal 
rendelkező vagy ellenőrzésre köteles tisztviselője a belső büntetőjog alapelvei szerint felelősségre 
vonható legyen. 

 
Mind a Pénzügyi Érdekek Védelméről szóló Egyezmény, mind az Antikorrupciós Egyezmény - valamint 
az előbbihez fűzött jegyzőkönyvek - hatálybalépéséhez szükséges, hogy azt minden tagállam 
parlamentje ratifikálja.    Jelenleg még egyik egyezmény sem lépett hivatalosan hatályba, de azon 
tagállamok, amelyek már ratifikálták, egyoldalú kötelezettségvállalásuk alapján maguk között 
előzetesen alkalmazzák. 
 
3. A pénzmosás büntetendőségéről szóló irányelv. Ez az irányelv első pilléres (szupranacionális) 
jogalkotási eszköz, amely a tagállamokat az irányelvben megfogalmazott cél megvalósítására kötelezi, a 
végrehajtást illetően azonban meghagyja a tagállamoknak a választás lehetőségét.  

- A pénzmosási irányelv (1991) az ENSZ illegális kábítószer-kereskedelem elleni egyezményén alapul 
(1988), amelyet minden uniós tagállam ratifikált.  

- Mivel az Unió az első pilléren belül büntetőjogi témájú szabályokat nem fogadhat el, a pénzmosás 
definícióját és büntetni rendelését az ENSZ-egyezmény tartalmazza. Az irányelv rendelkezéseinek 
hatálya csak a pénzés hitelintézetekre terjed ki. 

- A pénzmosás olyan bűncselekmény, amelynek során az elkövető az illegális jövedelmek létét, 
forrását, ill. felhasználását eltitkolja, jogszerű szerzemény látszatát keltve elleplezi azokat.  
- A pénzmosás tárgya lehet minden olyan vagyoni érték, amely közvetlenül, vagy közvetve 

bűncselekményből származik.  
- Tehát egy vagyongyarapodást eredményező alapbűncselekményt követ.  
- A pénzmosó lehet az alap bűncselekmény elkövetőjétől független harmadik személy is, aki az 

alapbűncselekményből származó vagyoni előnyt igyekszik úgy manipulálni, hogy az tisztességes 
jövedelemként juthasson a legális gazdaságba. 

- Az irányelv alapvető célja a pénzügyi rendszer tekintélyének a védelme.  
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- A pénzintézetek pénzmosás céljára történő felhasználásával fennáll a veszélye annak, hogy nemcsak 
az érintett pénzintézet veszíti el a stabilitását, hanem a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom is 
megrendül.  

- Az irányelv ezért kötelezi a hitel- és pénzintézeteket arra, hogy ügyfeleiket üzleti kapcsolatba lépés 
esetén minden 15 000 ECU-s határt meghaladó egyszeri tranzakció, valamint pénzmosás gyanús 
tranzakció esetén azonosítsanak. 

- E rendelkezés szükséges kiegészítő eleme, hogy az ügyfélazonosító okmányokat és nyilvántartásokat 
legalább öt évig meg kell őrizni, továbbá kötelesek együttműködni a pénzmosás ellen harcoló 
hatóságokkal.  → tájékoztatás (de itoktartási kötelezettség alóli felmentés), adatszolgáltatás. 

 
2. Magyarország jogharmonizációs kötelezettségvállalása 
Az Európai Unió büntetőpolitikája meghatározó a magyar jogaikotás számára.  
Az 1991-ben kötött Társulási Megállapodás kötelezi Magyarországot a teljes uniós joganyag átvételére 
és beépítésére a magyar jogrendszerbe.  
A csatlakozás feltétele az Európai Unió büntetőpolitikájának való megfelelés. 
A magyar jogrendszer megfelelő átalakítása az uniós joganyag (acquis) követelményeinekjelenleg van 
folyamatban. A magyar állam 2002. december 31-ig vállalta jogharmonizációs kötelezettségek 
teljesítését. 
A büntetőjog területén a jogharmonizációs kötelezettségből fakadóan köteles a jogalkotó a magyar 
büntetőjog ható körét külfóldi, jelen esetben az Unió és a tagállamok jogtárgyainak védelmére is 
kiterjeszteni. 
 
A külföldi jogtárgyak büntetőjogi védelme nem idegen a magyar jogtól.  

Számos nemzetközi egyezmény végrehajtása együtt járt a Btk. vonatkozó paragrafusainak 
módosításával. Példa erre az OECD egyezmény ratifikálása, amelynek eredményeként a Btk. Xv. 
fejezetébe beillesztették a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekményeket tartalmazó VIII. 
címet. 

A hazai jogaikotás szemszögéből a legnagyobb kihívást a jogi személy büntetőjogi felelősségének 
megteremtése képezi. 
A magyar büntetőjogban nem ismeretlen a jogi személy büntetőjogi felelőssége.  
Az 1939. évi XVI. tc. megteremtette a lehetőséget arra, hogy a jogi személyt is kötelezzék a 

büntetőeljárásban a vagyoni elégtételnek az elítélttel (elítéltekkel) egyetemleges megfizetésére, ha a 
bűncselekményt a jogi személy érdekében követték el. 

A felelősségrevonást a törvénycikk a felügyeletre vagy ellenőrzésre kötelezett bűnös mulasztására 
vezeti vissza a következők szerint:  
- ha a törvénycikkbe ütköző cselekményt a vállalat üzletkörében az alkalmazott, illetőleg megbízás 

körében megbízott követte el és a felügyelet vagy ellenőrzés gyakorlásában akár szándékos, akár 
gondatlan mulasztás állapítható meg, az elkövető büntetendő.  

- amennyiben a cselekményt a vállalat érdekében követték el, a vállalatot is lehet kötelezni vagyoni 
elégtételnek az elítélttel egyetemlegesen való megfizetésére.  

A magyar jogalkotó ennek a korábbi mintának megfelelően a jogi személy büntetőjogi szankcionálását 
Úgy kívánja megvalósítani, hogya szankció alkalmazásának előfeltétele a természetes személy 
büntetőjogi felelőssége. Ez a szabályozás az Európai Unióhoz történő csatlakozáskor lép hatályba. 
 
Nemzetközileg védett személy elleni erőszak 

232. § (1) Aki a belföldön tartózkodó nemzetközileg védett személyt bántalmazza, személyi 
szabadságától megfosztja, vagy személyét, illetőleg személyi szabadságát - különösen hivatalos 
helyisége, magánlakása vagy szállítási eszköze elleni támadással - veszélyezteti, bűntettet követ el, és 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésével fenyeget, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) E § alkalmazásában nemzetközileg védett személy az a külföldi hivatalos személy, aki a rá 
vonatkozó nemzetközi szerződés alapján diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb 
mentességet élvez. 

 
Nemzetközi jogi kötelezettség megszegése 

261/A. § (1) Aki a Magyar Köztársaság nemzetközi jogi kötelezettsége alapján kihirdetett gazdasági, 
kereskedelmi vagy pénzügyi tilalmat megszegi, ha külön törvény a tilalom megszegését büntetni 
rendeli, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi jogi kötelezettség 
megszegését 
a) erőszakkal;    b) hivatalos személyként     követik el. 

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a nemzetközi jogi kötelezettség 
megszegését 
a) lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, robbantószer vagy ezek felhasználására szolgáló készülék, vagy 

egyéb katonai célú felhasználásra szánt termék kereskedelmével összefüggésben; 
b) fegyveresen     követik el. 

(4) Aki nemzetközi jogi kötelezettség megszegésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(5) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy nemzetközi jogi kötelezettség megszegése készül és 
erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
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42. a) A büntetőjogi szankció és a büntetési rendszer.   A felfüggesztett szabadságvesztés, a 
közérdekű munka és a pénzbüntetés végrehajtása 
 
 
A) A BÜNTETŐJOGI SZANKCIÓ ÉS A BÜNTETÉSI RENDSZER 
A büntetőjogi szankció 

A jogszabály szerkezeti eleme: a hipotézis, a diszpozíció és a jogkövetkezmény.  
A büntetőjog a felelősségtanban a diszpozícióval, a büntetéstanban a jogkövetkezménnyel 

foglalkozik.  
A jogkövetkezmény általános fogalmába az előnyök szerzése is beletartozik, viszont a büntetőjogi 

felelősség megállapítását követő jogkövetkezmény csak hátrányos lehet.  
A büntetőjogban tehát a jogkövetkezmény szükségszerűen kiegészül a hátrányos jelzővel,  → 

hátrányos jogkövekezmény és a szankció szinonim fogalomként szerepel. 
 
A jogállamban az állami büntetőhatalom korlátai között szerepel a bűncselekmény és a büntetőjogi 
szankció közötti arányosság, valamint a büntetőjogi szankció ultima ratio jellege.  

Korlát az Alkotmány 54. § (2) bekezdése, amely szerint senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni. 

A bűnözés alakulását kevéssé befolyásolja, hogy a bűncselekmény elkövetőivel szemben milyen 
szigorral alkalmaznak büntetőjogi szankciót. 

 
A büntetőjogi szankció a büntetendő (tényállásszerű) cselekmény elkövető jével szemben alkalmazott 
hátrányos jogkövetkezmény, amelyet általában bíróság szab ki, és alkalmazása a társadalom védelmét 
szolgálja. 

Ennek a definíciónak az elemei: 
- a szankció alkalmazására általában a bűncselekményelkövetőjével (a bűncselekmény alanyával) 

szemben a büntetőjogi felelősségének megállapítása után kerül sor.  
- A hazánkban uralkodó dogmatikai felfegás szerint a bűncselekmény fogalmi elemét képezi a 

vétőképes beszámítható elkövető is.  
- a büntetőjogi szankció hátrányos jogkövetkezmény. A hátrány valamilyen valóság, lehetőség vagy 

jogosultság elvonása.  
A halálbüntetés eltörlése után a legszigorúbb büntetőjogi szankció a szabadság elvonása.  
A szabadságvesztés különféle formáinak közös lényege, hogy a minden embert megillető szabadságot 

rendszerint meghatározott időre elvonja.  
A hátrány jelentkezhet a meglevő anyagi eszközöktől való megfosztásban, például a pénzbüntetés 

vagy vagyonelkobzás alkalmazásában.  
Hátrányos jogkövetkezmény a különféle jogosultságoktól való megfosztás vagy azok korlátozása, 

például a járművezetéstől vagy foglalkozástól eltiltás; 
- a büntetőjogi szankciót rendszerint bíróság alkalmazza, mert olyan jelentős mértékű az emberi jogok 

sérelme a szankció alkalmazásakor, ami megkívánja, hogy erre csak a bírósági eljárás garanciái 
mellett kerülhessen sor.  

 
Mint láttuk, a filozófiában és a büntetöpolitikában vitatott, hogya büntetés célja is hozzátartozik-e a 
szankció fogalmához. A hatályos törvény alkotója viszont olyan fogalom-meghatározást ad, amely a 
társadalom védelmét célként határozza meg a speciális és a generális prevenció érvényesítésével. 

 
37. § A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. A büntetés 

célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekményt kövessen el. 
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A büntetési rendszer 
A törvény a szankciókat egy vagy több kategóriába is sorolhat ja.  
Monista rendszernek nevezzük azt a törvényi megoldást, amely csak egyféle szankciót, a büntetést 
ismeri.  
A proporcionális büntetési elmélet kritikája a szankció nevelő jellegét hangsúlyozva az intézkedések 
bevezetését eredményezte.   Így jött létre a dualista rendszer, amely a büntetőjogi felelősségre vonást 
követően kétféle szankció - büntetések és intézkedések - alkalmazását tette lehetővé.  
 
Az intézkedés is büntetőjogi szankció, tehát alkalmazásának szükségszerű előfeltétele a büntetőjogi 
felelősség valamilyen elemének a megállapítása.  
- Az intézkedéseket a büntetéstől elhatároló egyik ismérv éppen az, hogy alkalmazásukra akkor is sor 
kerülhet, ha a büntetőjogi felelősség nem minden eleme állapítható meg, azaz a bűncselekmény 
valamelyik eleme hiányzik.  
- A másik ismérv pedig, hogy az intézkedést nem csak bíróság alkalmazhatja.  
 
A törvény a dualista rendszerben büntetések és intézkedések alkalmazására ad lehetőséget. Ezeket a 
bíróság az adott ügy körülményeinek figyelembevételével külön-külön vagy együtt alkalmazza.  
Az alkalmazásuk általános feltételeit a törvény szabja meg, és ezeknek a törvényi feltételeknek a 
figyelembevételével kerül sor a szankció kiszabására. 
A törvényi előírások összessége alapján a szankciórendszernek különféle csoportjai alakítható ak ki: 
 
- Az abszolút határozott szankciórendszerben a bíróságnak nincs mérlegelési lehetősége a szankció 
mértékét illetően.     Ha a szankció alkalmazásának feltételeit megállapította, a törvényben pontosan 
rögzített szankciót alkalmazhatja csak.      

A felvilágosodás időszakában a bírói önkénnyel szemben gondolták a törvény által pontosan 
meghatározott szankciót használni.  

Gyakorlatilag a legsúlyosabb élet elleni bűncselekményeknél írta elő a törvény a halál vagy az 
életfogytiglanig tartó szabadságvesztés kötelező alkalmazását.  

Napjainkban az abszolút határozott szankciórendszer nem jellemző, mert ellentétben áll a bírói 
mérlegelés lehetőségével és a büntetés egyéniesítésével. 

 
- Az abszolút határozatlan szankciórendszer alkalmazásakor a törvény legfeljebb annyit mond, hogy 
az adott cselekmény büntetendő és a büntetést a bíróságra bízza.  

Ennek példáit láttuk a szovjethatalom idején, amikor a büntetés kiszabása a bírák forradalmi jogtudatán 
alapult. Ez a szankciórendszer nem felel meg a nulla poena sine lege elvének. 

 
- A relatíve határozott szankciórendszer többféle formája terjedt el   

A törvény meghatározhatja a büntetések generális és speciális minimumát, valamint a generális és 
speciális maximumát.  

Ezeknek számos változata létezhet. Alkalmazásának leggyakoribb formája, hogya törvény Általános 
Része tartalmazza a generális minimumot és maximumot, a Különös Részben pedig az egyes törvényi 
tényállás okhoz fűzi a speciális minimumot és maximumot.  

A jogbiztonságot szolgáló kodifikációs technika, hogy a Különös Rész a speciális maximumot 
mindig tényállásonként meghatározza.  

Abban az esetben, ha a törvényi tényállás a speciális minimumot nem tartalmazza, az Általános 
Részben szereplő generális minimumot kell alkalmazni. 
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Az Általános Rész nemcsak a generális minimumot és maximumot határozhat ja meg, hanem a 
Különös Részben írt kereteket (büntetési tételeket) is tágíthatja.  

A tágítás történhet azzal, hogy a törvény a büntetési tételek felső és alsó határának átlépését a bíróság 
számára lehetővé teszi.           
- Például a visszaesőkre vonatkozó bizonyos rendelkezések alkalmazásával a büntetési tétel felső 

határa léphető át, az enyhítő rendelkezések alkalmazásával pedig a büntetési tétel alsó határánál 
dnyhébb büntetést is ki lehet szabni.  

- A büntetés kiszabása tehát megoszlik a jogalkotó és a jogalkalmazó között.  
- A jogalkotó az absztrakt törvényi tényálláshoz absztrakt büntetési keretet határoz meg, amelyet 

a bíróság az elbírált ügy körülményei alapján konkretizál. 
 
- A relatíve határozatlan szankciórendszerben a bíróság ítéletében csak a büntetési kereteket 
határozza meg, és ezen belül a végrehajtás során dől el, hogy az elítélt mikor szabadul a 
szabadságelvonásból.  

- Ez a rendszer a nullum crimen sine lege elvében támasztott követelményeknek a legkevésbé felel meg, 
és ezért alkalmazására kevéssé kerül sor. 

 
Hatályos törvényünk szankciórendszere dualista, tehát a büntetéseket és intézkedéseket egyaránt ismeri. 
A büntetéseken belül különböztet fő- és mellékbüntetések között.  
A FELFÜGGESZTETT SZABADSÁGVESZTÉS, A KÖZÉRDEKŰ MUNKA ÉS A 
PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSA 
 
A felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása 

91. § (1) A felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha 
a) a próbaidő alatt megállapítják, hogy a büntetés végrehajtását a 90. §-ban foglalt kizáró ok ellenére 

függesztették fel, 
b) az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre 

ítélik, 
c)  az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi.  
 
(3) A felfüggesztett pénzbüntetést akkor is végre kell hajtani, ha az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett 

bűncselekmény miatt felfüggesztett szabadságvesztésre, közérdekű munkára vagy végrehajtandó 
pénzbüntetésre ítélik. 
 

 
91/A. § A büntetés végrehajtásának kegyelemből történt felfüggesztése esetén a végrehajtás elrendelés 

ére a felfüggesztett büntetés végrehajtására vonatkozó rendelkezést [91. § (1) bek. b) és c) pontja és 
(3) bek.] megfelelően alkalmazni kell. 

 
A felfüggesztett szabadságvesztést és pénzbüntetést egyaránt végre kell hajtani, ha 

- a büntetés végrehajtását a 90. §-ban megállapított kizáró ok ellenére függesztették fel, de csak akkor, 
ha a kizáró okot még a próbaidő időtartama alatt állapítja meg a bíróság; 

- az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. 
Közömbös, hogy az elítélés szándékos vagy gondatlanbűncselekmény miatt történt. A felfüggesztett 
büntetés végrehajtásának elrendelésére a próbaidőt követően is sor kerülhet, de csak az elévülési időn 
belül; 
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- az elévülési időn belül helye van a felfüggesztett büntetés végrehajtása elrendelésének, ha az elítélt a 
felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt súlyosan megszegte a pártfogó felügyelet szabályait. 
Erről a bíróság különleges eljárásban a bizonyítékok értékelésének eredményeként dönt. 

 
A felfüggesztett pénzbüntetés végrehajtásának szabályai az említetteknél szigorúbbak. A felfüggesztett 
pénzbüntetés végrehajtását akkor is elrendelik, ha a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt más 
főbüntetésre, azaz felfüggesztett szabadságvesztésre, közérdekű munkára vagy végrehajtható 
pénzbüntetésre ítélték az elkövetőt. A felfüggesztett büntetés végrehajtására vonatkozó valamennyi 
rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a büntetés végrehajtását kegyelem függesztette fel. 
 

A bírói gyakorlatból 
BK 25. szám. Ha a köztársasági elnök a büntetés végrehajtását kegyelemből próbaidőre felfüggeszti, 
ennek a büntetésnek a végrehajtását akkor kell elrendelni, ha az elkövetőt a próbaidő alatt elkövetett 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. 
BH 1984. 217. Ha az elítélt afelfiiggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt megszegi a pártfogó 
felügyelet szabályait, az elévülési időn belül akkor is helye van a végrehajtás elrendelésének, ha a 
próbaidő már letelt. 
BH 1981. 307. A pártfogó i felügyelet magatartási szabályainak súlyos megszegése valósul meg és 
ezért a felfiiggesztett szabadságvesztés végrehajtását kell elrendelni, ha az elítélt teljesen kivonja 
magát a pártfogó felügyelet alól, és még a jelentkezési kötelezettségének sem tesz eleget. 

 
A közérdekű munka végrehajtása 

50. § (1) Ha az elítélt a munka kötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetőleg 
ennek hátralévő része helyébe szabadságvesztés lép. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell 
végrehajtani. 

(2) A közérdekű munka, illetőleg ennek hátralévő része helyébe lépő szabadságvesztést úgy kell 
megállapítani, hogy egynapi közérdekű munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Ilyenkor a 
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
 

A közérdekű munka teljesítése ugyan önkéntes, de ha az elítélt munkakötelezettségének nem tesz eleget, 
a közérdekű munkát, illetőleg annak hátralevő részét a büntetés-végrehajtási bíró az ügyész indítvány ára 
azonos tartamú szabadságvesztésre változtatja át. 
 
A pénzbüntetés végrehajtása 

52. § A pénzbüntetést, meg nem fizetése esetén, fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell 
átváltoztatni. Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. Ilyenkor a 
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
 

65. § (1) A pénzmellékbüntetést meg nem fizetés esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre 
kell átváltoztatni. Ha a főbüntetést végre kell hajtani, ennek fokozata a pénzmellékbüntetés helyébe 
lépő szabadságvesztésre is irányadó. 

(2) A pénzmellékbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén ezer forinttól tizenötezer 
forintig terjedő összeg helyett egy-egy napi szabadságvesztést kell számítani. A pénzmellékbüntetés 
helyébe lépő szabadságvesztés egy napnál rövidebb és két évnél hosszabb nem lehet. 

 
A pénz fő- és mellékbüntetés nemcsak kiszabásában, hanem a végrehajtás szabályaiban is különbözik 
egymástól.  
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A pénzbüntetés végrehajtása elsősorban az önkéntes teljesítés útján történik, és a pénzbüntetés 
behajtását meg sem kísérlik. Amenynyiben az elítélt a büntetésnek önként nem tesz eleget, mind a fő-, 
mind a mellékbüntetésként kiszabott pénzbüntetést szabadságvesztésre változtatják át. 

 
A főbüntetést az ítéletben megállapított napok szerint szabadságvesztésként fogházban hajtják végre.  
 
A mellékbüntetést az ítélet egy összegben határozta meg, és megszabta az átváltoztatási kulcsot is.    

Tehát a mellékbüntetés önkéntes meg nem fizetése esetén az ítéletben megjelölt összeget az 
átváltoztatási kulcsban meghatározott számmal kell elosztani, és így kapják meg a végrehajtandó 
napok számát.  

 
Az az elítélt, aki a főbüntetés mellett kiszabott pénzbüntetést nem fizeti meg, az átváltoztatott 

szabadságvesztést a főbüntetésének megfelelően fogházban, börtönben vagy fegyházban tölti le. 
 
A pénzbüntetés megfizetésére akkor is sor kerülhet, ha az átváltoztatásáról már döntött a bíróság, vagy 

ennek a végrehajtása már megkezdődött.  
Megfizetés esetén a szabadságvesztést vagy annak le nem töltött részét nem hajtják végre.  
A pénzbüntetés jellege az átváltoztatással sem változik meg, tehát az így átváltoztatott 

szabadságvesztés büntetés nem foglalható összbüntetésbe, nem függeszthető fel, nem alapoz meg 
visszaesést, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre is a pénzbüntetésre 
vonatkozó szabályok az irányadóak. 
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43.  a) A halmazati és az összbüntetés.     A mentesítés hatálya és a törvényi mentesítés  
 
A) A HALMAZATI ÉS AZ ÖSSZBÜNTETÉS 

12. § (1) Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít 
meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. 

(2) Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan 
bűncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid időközökben többször követ 
el. 

 
85. § (1) Bűnhalmazat (12. §) esetén egy büntetést kell kiszabni. 
(2) A főbüntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények büntetési tételei közül a legsúlyosabbnak az 

alapulvételével kell kiszabni. 
(3) Ha a törvény a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább kettőre határozott ideig tartó 

szabadságvesztést rendel, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, de az 
nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek felsőhatárának együttes 
tartamát. 
 

85/A. § (1) A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Fejezet) esetén a 85. § (1)-(2) bekezdéseinek 
rendelkezései irányadók azzal, hogya főbüntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre a 871c. 
§ alapján kiszabható büntetések közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. 

(2) A tárgyalásról lemondás esetén (Be. XXV. Fejezet), ha a törvény a bűnhalmazatban lévő 
bűncselekmények közül legalább kettőre határozott ideig tartó szabadságvesztést rendel, a 871c. § 
alapján kiszabhatólegsúlyosabb büntetési tétel felső határa a felével emelkedik, de az nem érheti el az 
egyes bűncselekményekre a 871c. § alapján kiszab ható büntetések együttes tartamát. 

 
86. § (1) Bűnhalmazat esetén a bűnhalmazatban levő bármelyik bűncselekmény miatt alkalmazható 

mellékbüntetést ki lehet szabni. 
(2) Amellékbüntetés halmazati büntetés esetében sem haladhatja mega törvényben meghatározott 

legmagasabb mértéket, illetve tartarnot. 
 

92. § (1) Ha az elkövetőt több, határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélik, és az elkövető 
valamennyi bűncselekményt a legkorábban hozott ítélet jogerőre emelkedését megelőzően követte el, 
a jogerősen kiszabott büntetéseket összbüntetésbe kell foglalni. 

(3) A pénzbüntetés és a közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés (50. §, 52. §) összbüntetésbe 
nem foglalható. 

 
93. § Az összbüntetés tartamát úgy kell meghatározni, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az 

összbüntetés tartamának azonban el kell érnie a legsúlyosabb büntetést, de nem érheti el a büntetések 
együttes tartamát. 

 
94. § (1) Különböző fokozatban végrehajtandó szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén az 

összbüntetést abban a fokozatban kell végrehajtani, amelyik közülük a legszigorúbb. Ha azonban az 
összbüntetés mértéke három év vagy azt meghaladó tartarnú, illetőleg többszörös visszaesőnél két év 
vagy ezt meghaladó tartarnú, az összbüntetés végrehajtási fokozatát ennek figyelembevételével kell 
meghatározni. 

(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával megállapítandó végrehajtási fokozat az elítélt számára 
méltánytalan hátrányt jelentene, eggyel enyhébb fokozat állapítható meg. 
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96. § (1) Mellékbüntetések nem foglalhatók összbüntetésbe, úgyszintén a pénzmellékbüntetés helyébe 
lépő szabadságvesztés sem. 

(2) Azonos tartamú mellékbüntetések közül - a pénzmellékbüntetés kivételével - azt kell végrehajtani, 
amelyik az elítéltre hátrányosabb. Ez irányadó a főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésekre is. 

 
Halmazati büntetés kiszabására akkor kerül sor, ha a bíróság egy eljárásban több 
bűncselekményelkövetését állapítja meg.    Ilyenkor egy büntetést, halmazati büntetést szab ki.  
 
A halmazat elbírálásának eredményeként nemcsak büntetés kiszabására kerülhet sor, hanem intézkedést 
(megrovást, próbára bocsátást stb.) is lehet alkalmazni. 
 
A halmazti büntetés kiszabásának többféle elmélete alakult ki.  

- A kumuláció elve szerint a büntetéseket külön-külön szabják ki, majd egyszerűen összeadják.     
Ennek az elvnek az alkalmazásával irreális büntetések kerülhetnek kiszabásra.    Ezt korrigálja a 
mérsékelt kumuláció azzal, hogy felső határt állapít meg. 

- Az abszorpció elve alapján a legsúlyosabb bűncselekményre megállapított büntetési tételt kell 
alkalmazni, és ez elnyeli - abszorbeálja - a többit.       

- Az aszperáció elve ad lehetőséget arra, hogy a legsúlyosabb bűncselekményre megállapított 
büntetési tétel felső határát emelni lehessen.  

 
A hatályos jog az abszorpció és az aszperáció elvét kombinálja.  

Alapszabály, hogy a legsúlyosabb büntetési tételből kell kiindulni, és ennek felső határa a törvényi 
büntetési tétel felével emelkedik, de bizonyos korlátokkal.  

- Korlát egyrészt, hogya halmazati büntetés nem kumulálható, tehát nem értheti el a büntetési tételek 
felső határának összegét, valamint nem haladhatja meg a 20 évet. 

 
Az összbüntetés szoros összefüggést mutat a halmazati büntetéssel.  

- Az összbüntetés esetén a több jogerős, de még teljesen vagy részben végre nem hajtott ítélettel 
kiszabott büntetések foglalhatóak egybe.  

- További feltétel, hogy az ítéletek egymással quasi halmazati viszonyban álljanak.   Ez aztjelenti, hogy 
valamennyi bűncselekményt az első ítélet jogerőre emelkedésének napja előtt követte el az elítélt, 
tehát lett volna elvi lehetőség a halmazati büntetés kiszabására, de erre valamilyen indok miatt nem 
kerűlt sor.  

Erre is számolási szabályok érvényesek, ezek szerint el kell érnie a kiszabott legsúlyosabb 
szabadságvesztés mértékét, de nem érheti el a büntetések együttes tartamát, és nem haladhat ja meg a 
20 évet.  

Az összbüntetés - a quasi halmazati jellegére tekintettel - a későbbiekben egy elítélésnek számít. 
 
A MENTESÍTÉS HATÁLYA ÉS A TÖRVÉNYI MENTESÍTÉS (rehabilitáció) 
1. A mentesítés hatálya és egysége 

100. § (1) A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az 
elítéléshez jogszabály fűz. 

(2) A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan 
elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. 

(3) Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos 
következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz. 
 

105. § Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
mindaddig nem mentesül, illetőleg nem mentesíthető, amíg a mellékbüntetés végrehajtása be nem 
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fejeződött vagy végrehajthatósága meg nem szűnt. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 
pénzmellékbüntetésre, ha előzetes bírósági mentesítést mondanak ki, valamint a foglalkozástól, 
illetőleg a jármüvezetéstől eltiltásra. 
 

A rehabilitáció intézménye először a francia büntetőjogban jelent meg olyan intézményként, amely 
lehetővé tette az elítélt számára, hogy újra elfoglalja helyét a társadalomban, a büntetés hátrányos 
jogkövetkezményei nélkül.  
 
A Csemegi Kódex szerint a büntetés hatálya nem tart tovább, mint amit a bíróság kiszabott, ezért nem is 
tartalmazott a mentesítésre vonatkozó szabályokat.  
Időközben azonban számos olyan jogszabály született, amely az elítélteket korlátozta bizonyos jogaik 
gyakorlásában. A rehabilitáció szükségességét már a 20. század elején felismerték, de a magyar jogban 
csak 1940-ben született erről az első jogszabály. 
 
A Btk. a mentesítésből kizárja a büntetőjogi jogkövetkezményeket, ugyanis újabb bűncselekmény 
elkövetése esetén figyelembe kell venni a mentesítés hatálya alá esett elítéléseket is.  
 
A mentesítés azokra a jogkövetkezményekre terjed ki, amelyeket nem büntető jogszabály fűz az 
elítéléshez.  

A mentesítés nem terjed ki a polgári jogi következményekre, mert ezek nem az elítéléshez, hanem a 
bűncselekményelkövetéséhez kapcsolódnak.  

Más jogszabályok szerint az elítélt bizonyos munkakört, tisztséget, megbízatást nem tölthet be, vagy 
nem szerezhet valamilyen jogosítványt.  

A mentesítés után az elítélt újból gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyeket a büntetlen előéletű 
állampolgárok gyakorolhatnak. Az előző mondatban az újból szón van a hangsúly, mert a mentesítés 
nem a régi jogoknak (munkahely, tisztség stb.) a visszaszerzését jelenti. 

 
A rehabilitált személy büntetlen előéletűnek tekintendő, tiszta erkölcsi bizonyítványt kap, és 
általában nem tartozik számot adni a korábbi elítéléséről. Vannak azonban olyan munkakörök, 
amelyek betöltésénél a teljes korábbi előéletről számot kell adni. 

 
A mentesítés egységességéből következik, hogy az elítélt mindaddig nem mentesülhet, amíg a 
mellékbüntetés végrehajtása tart. Ez alól kivétel a felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazott 
pénzbüntetés, ha a bíróság előzetes mentesítést alkalmazott, továbbá a foglalkozástól vagy 
járművezetéstől eltiltás bármely főbüntetés mellett. 
 
2. A mentesítés módja 

101. § Az elítélt mentesítésben részesülhet    
a) a törvény erejénél fogva, 
b) bírósági határozat alapján, 
c) kegyelem útján. 

A  törvényi mentesítés azt jelenti, hogy az elítélt - kérelem nélkül- a törvény ereiénél fogva mentesül a 
hátrányos jogkövetkezmények alól. Feltétele csak az idő eltelte, és nem kötött az elítélt megfelelő 
magatartásához. 
A bírósági mentesítés az érdemesség vizsgálatán alapul, és kérelemre hozott bírósági határozatban 
mondják ki.  
A kegyelmi mentesítés feltételeiről a törvény nem szól. A kegyelmi mentesítés a törvényi mentesítés 
mellett szükségtelen, de létezhet akkor, ha a bírósági mentesítésnek is helye lenne. Az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélt csak kegyelem útján mentesülhet. 
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3. A törvényi mentesítés 

102. § (1) A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés 
a) közérdekű munka, pénzbüntetés és főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés esetén az ítélet 

jogerőre emelkedésének napján; 
b) felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján; 
c) gondatlan vétség miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltésének, illetőleg 

végrehajthatósága megszűnésének napján; 
d) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meg nem haladó szabadságvesztés esetén a 

büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését követő három év elteltével; 
e) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb 

szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését követő öt 
év elteltével; 

 f) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet meghaladó, határozott tartamú szabadságvesztés 
esetén a büntetés kitöltését, illetőleg végrehajthatóságának megszűnését követő tíz év elteltével. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a mentesítés nem áll be, illetőleg hatályát veszti, ha a büntetés 
végrehajtását elrendelik. Ilyenkor a mentesítésre a fel nem függesztett büntetés szabályai az 
irányadók. 

 
Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt kivételével minden elítélt a törvény erejénél fogva mentesül 
a várakozási idő elteltével. A várakozási idő a kiszabott büntetéstől, valamint az elítélés alapját képező 
bűncselekmény minősítésétől fúgg. 
 
A 102. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az ítéletjogerőre emelkedése napján áll be a mentesítés a 
közérdekű munka, a pénzbüntetés és a főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés kiszabása esetén.      
Ilyenkor olyan büntetést kell végrehajtani, amelynek hátrányos jogkövetkezményei alól az elítélt 
mentesül.        Ez akkor is érvényes, ha a közérdekű munkát vagy a pénzbüntetést utólag 
szabadságvesztésre változtatják át. 
 
A próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés hátrányos következményei alól az elítélt a próbaidő 
leteltének napján mentesül.     Ez a mentesítés azért feltételes, mert ha a próbaidő letelte után a 
szabadságvesztés végrehajtását elrendelik, akkor ez a mentesítés hatályát veszti.  
 
A többi  mentesítés a bűncselekmény minősítésétől és a kiszabott büntetés mértékétől is fúgg.  

- A gondatlan vétség miatt elítélt a büntetés kitöltésének vagy végrehajthatósága megszűnésének 
napján mentesül. 

- A szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés esetén a várakozási idő 
lépcsőzetes. A várakozási idő 
- három év az egy évet meg nem haladó, 
- öt év az öt évet meg nem haladó, 
- tíz év az öt évet meghaladó szabadságvesztés kitöltése vagy végrehajthatóságának megszűnését 

követően. 
 
4. Bírósági mentesítés 

103. § (1) A bíróság a szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltet, 
kérelemre, mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a szabadságvesztés kiállásától, illetőleg 
végrehajthatósága megszűnésétől a 102. § (1) bekezdésének d), e), illetve f) pontjaiban meghatározott 
idő fele már eltelt. 
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(2) Az érdemesség elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a főbüntetés kitöltése óta folytatott 
életmódját, továbbá azt, hogy - amennyiben erre módja volt - jóvátette-e a cselekményével okozott 
sérelmet. 

A bírósági mentesítést akkor lehet kérni, ha a fent említett várakozási időnek a fele már eltelt.  
Erről a bíróság az érdemesség vizsgálata alapján kérelemre határoz.  
Az érdemes ség vizsgálata a büntetés kitöltése óta folytatott életmódra terjed ki.  
Ezen belül külön kiemelt körülmény, hogy az elítélt jóvátette-e a bűncselekmény által okozott sérelmet. 

 
5. Az előzetes mentesítés 

104. § (1) A bíróság előzetes mentesítésben részesítheti az elítéltet, ha a szabadságvesztés végrehajtását 
felfüggeszti, és az elítélt a mentesítésre érdemes. 

(2) Az előzetes mentesítés hatályát veszti, ha a felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelik. 
 
A próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság ítéletében mentesítheti az 
elítéltet a hátrányos következmények alól.  
Az előzetes mentesítés az ítélet jogerőre emelkedésével együtt következik be.  
Ennek alkalmazásához is az érdemességet kell vizsgálni, de itt a bíróság a büntetés kiszabásánál szerepet 
játszó tényezőket veszi figyelembe.  
Az előzetes mentesítés hatályát veszti, ha a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik. 
 
6. A kegyelmi mentesítés 

106. § A köztársasági elnök az elítéltet kegyelemből mentesítésben részesítheti akkor is, ha e törvény 
szerint ennek egyébként nincs helye. 

 
A Btk. a kegyelmi mentesítés feltételeit nem határozza meg, de a kegyelmi aktus szabhat feltételeket. Ha 
ezek a feltételek nem teljesülnek, a mentesítés hatályát veszti, és az általános rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
 


