
  

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Bevezetés a bűnügyi 
tudományokba 

 
Szerző: dr. Bednay Dezső 

 
 
 
 

Budapest 2011 



 2 

Tartalomjegyzék 
 

1. A bűnügyi tudományok .................................................................................................... 5 
a.) Kriminológia ............................................................................................................... 5 
b.) Kriminalisztika ........................................................................................................... 5 
c) Kriminálpolitika ................................................................................................................ 6 
A büntetőjog .......................................................................................................................... 6 

a.) Alaki büntetőjog ........................................................................................................... 6 
b.) Anyagi büntetőjog ....................................................................................................... 7 
c.) Büntetés-végrehajtási jog ............................................................................................ 7 

2. A modern értelemben vett büntetőjog ................................................................................. 8 
a) Büntető törvénykönyvek megalkotása ............................................................................ 8 
b) Klasszikus büntetőjogi iskola .......................................................................................... 8 
c) Kriminológia jellegű irányzatok .................................................................................... 10 

Kriminál antropológiai iskola ......................................................................................... 10 
Kriminál szociológiai irányzat ....................................................................................... 11 
Harmadik iskola .............................................................................................................. 12 

d) Közvetítő iskola .............................................................................................................. 12 
A modern értelemben vett büntetőjog Magyarországon .................................................. 12 

3. A hatályos büntetőtörvénykönyv (1978. évi IV. tv.) szerkezete ..................................... 14 
4.  A büntetőtörvénykönyv hatálya ........................................................................................ 15 

Területi és személyi hatály ................................................................................................. 15 
Mentességek ........................................................................................................................ 16 

5. A bűncselekmény fogalma és elemei ................................................................................ 17 
A bűnösség ........................................................................................................................... 18 

az eshetőleges szándék (dolus eventualis) ..................................................................... 19 
a tudatos gondatlanság (luxuria) .................................................................................... 19 
a hanyagság (negligentia) ............................................................................................... 20 

A bűncselekmény súlya ...................................................................................................... 21 
A bűncselekmény elkövetési módja .................................................................................. 21 

6.  A bűncselekmény megvalósulási szakaszai ..................................................................... 23 
a) Az akarat elhatározás ...................................................................................................... 23 
b) Az előkészület ................................................................................................................. 23 
c) A kísérlet.......................................................................................................................... 24 

teljes (befejezett) és nem teljes (befejezetlen), ............................................................. 24 
közeli és távoli, ................................................................................................................ 24 
alkalmatlan tárgyon, illetve alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet [Btk. 17. § (2).
 .......................................................................................................................................... 24 

d) A befejezett bűncselekmény .......................................................................................... 25 
7.  A bűncselekmény alanyi oldala (bűnösség, motívum, célzat) ........................................ 26 
8. A bűncselekmény elkövetői ............................................................................................... 29 
9.  A büntetőjogi felelősségrevonás akadályai ...................................................................... 32 

A büntethetőséget kizáró okok ........................................................................................... 32 
1. A beszámítási képességet kizáró okok: ............................................................... 32 
a. A bűnösséget kizáró okok: ......................................................................................... 32 
b. A társadalomra veszélyességet kizáró okok csoportjába tartozik................................. 32 

A büntethetőséget kizáró másodlagos akadályok ............................................................. 41 
a magánindítvány hiánya; ............................................................................................... 42 
a diplomáciai kívánat hiánya .......................................................................................... 42 

A büntethetőséget megszüntető okok: ............................................................................... 43 



 3 

az elkövető halála; ........................................................................................................... 43 
az elévülés; ....................................................................................................................... 43 
a kegyelem; ...................................................................................................................... 44 
a tevékeny megbánás ...................................................................................................... 45 
a törvényben meghatározott egyéb ok. ............................................................................. 45 

10. A büntetések .................................................................................................................... 46 
a) Főbüntetések .................................................................................................................... 47 
– Szabadságvesztés ............................................................................................................. 47 

Feltételes szabadságra bocsátás ...................................................................................... 49 
A büntetés végrehajtásának felfüggesztése ................................................................... 51 
A szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztése ..................................... 51 

– közérdekű munka ............................................................................................................. 52 
– pénzbüntetés ..................................................................................................................... 53 
b) Mellékbüntetések ............................................................................................................ 54 

– közügyektől eltiltás ...................................................................................................... 54 
– foglalkozástól eltiltás ................................................................................................... 55 
– járművezetéstől eltiltás ................................................................................................ 56 
– Kitiltás .......................................................................................................................... 58 
– Kiutasítás ..................................................................................................................... 58 

11. Intézkedések ................................................................................................................. 60 
Az intézkedések csoportosítása a kiszabhatóság szempontjából: .................................... 60 
Az elkövetővel szemben kiszabható intézkedések: .............................................................. 61 

- a megrovás ..................................................................................................................... 61 
- a próbára bocsátás; ........................................................................................................ 61 
- a kényszergyógykezelés ............................................................................................... 61 
- Az alkoholisták kényszergyógyítása ........................................................................... 62 
- Az elkobzás ................................................................................................................... 62 
- Vagyonelkobzás ........................................................................................................ 64 
- A pártfogó felügyelet .................................................................................................... 64 
- A javítóintézeti nevelés ................................................................................................ 66 

12. A büntetés kiszabásának elvei ............................................................................................ 67 
13. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól ............................................... 74 

a) törvényi mentesítés; ..................................................................................................... 74 
b) bírósági mentesítés ................................................................................................... 75 
c) kegyelmi mentesítés ........................................................................................................ 75 

14. A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat .................................................................. 76 
a. Természetes egység ...................................................................................................... 76 
b. Törvényi egység .............................................................................................................. 76 

bűnhalmazat ..................................................................................................................... 77 
összbüntetésbe foglalás ................................................................................................... 79 

15. A Btk. különös részének jellemzői .................................................................................. 80 
a) A különös részi tényállás szerkezete ............................................................................. 80 
b) A különös részi tényállás formája ................................................................................. 80 
c) A különös részi tényállás alakzatai ................................................................................ 81 

16.  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 2001. évi CIV. 
törvény ..................................................................................................................................... 82 
17. A súlyosabb büntetést, vagy enyhébb felelősségre vonást eredményező magatartások 83 
18.  Értelmező rendelkezések ................................................................................................. 84 

hivatalos személy ................................................................................................................ 84 
közfeladatot ellátó személy: ............................................................................................... 84 
fegyveresen követi el a bűncselekményt, .......................................................................... 84 
felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, ................................................................... 85 



 4 

19. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések ..................................................................... 88 
Önellenőrző kérdések .............................................................................................................. 89 
IRODALOMJEGYZÉK ......................................................................................................... 91 
 

 
 
Rövidítések jelentése: 

Be Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
BED büntetőelvi döntés 
BH Bírósági határozatok c. folyóiratban közzétett jogeset 
BK büntető kollégiumi állásfoglalás 
Btk a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV törvény 
Btké az 1979. évi 5 törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi 

IV törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 
Bv. tvr. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11 törvényerejű 

rendelet 
JH jogegységi határozat 
 



 5 

1. A bűnügyi tudományok 
A bűnügyi tudományok azoknak a jogi és nem jogi jellegű tudományoknak a gyűjtőfogalma, 
amelyek a bűncselekmény, ill. a bűnözés jelenségeit, továbbá a bűnözés elleni küzdelem 
eszközeit és módszereit vizsgálják. Az egyes területek elnevezése a bűncselekmény (a 
„crimen”) szóra vezethetők vissza. 

a.) Kriminológia 

A bűncselekményekről, a bűnözésről szóló, a XIX. század második felében létrejött 
tudomány. Lassan alakult ki saját, a statisztikától, a szociológiától, az antropológiától és a 
büntetőjog tudománytól elkülönülő tárgya, kutatási területe. Nem a büntetőjoggal, hanem az 
annak alapjául szolgáló jelenséggel: a bűnözéssel foglalkozik. 
Ma már önálló tudományág, „a büntetőjog szociológiája”. 

A kriminológia tárgya a bűnözés, mint egyedi magatartásokból kialakuló tömegjelenség, 
melynek egyik sajátos oldala a jogi szabályozottság. Gyakorlati jelentősége, hogy kutatási 
eredményeivel segítse a bűnmegelőzést szolgáló döntéseket. 

b.) Kriminalisztika 

A kriminalisztika, a bűnügyi nyomozás tudománya a XIX. század derekán kezd kialakulni, 
megalapítójának világszerte Hans Gross-t tekintik, aki számos munkájában, köztük elsősorban 
a számos kiadást megért „Vizsgálóbírák kézikönyve” című kétkötetes művében dolgozta ki a 
kriminalisztika alaptételeit. 
A kriminalisztika alapterületei a krimináltechnika, a krimináltaktika és a kriminálmetodika. 

 A krimináltechnika a bizonyítékok beszerzésének és rögzítésének technikai 
eszközeivel és módszereivel foglalkozik. 
Külön területei például a DNS vizsgálat (kb. 1985 óta tette lehetővé a tudomány), az ujjnyom 
rögzítés (daktiloszkópia), lábnyomok és más tárgyi nyomok rögzítése (a bűnügyi nyomtan 
vagy traceológia), hangfelvétel, fényképezés, igazságügyi lőfegyvertan, igazságügyi 
írásvizsgálat, bűnügyi nyilvántartás stb. A krimináltechnika területei közül kettőt emelnék ki, 
a hullatoilettet „érdekessége”, a kézírásvizsgálatot a köztudatban még ma is érvényesülő 
vitatottsága miatt. 
A krimináltechnika sajátos részterülete a hullatoilette. Ennek során a lágyrészhiányokat 
pótolják, a hajat kiegészítik, de esetenként teljes arcrekonstrukciót is végrehajthatnak az ún. 
Geraszimov módszer alkalmazásával. Sírok, emberi maradványok antropológiai (embertani) 
vagy kriminalisztikai (nyomozati) feltárásakor gyakran elég ép koponyákra, csontvázakra 
lelnek. Történelmi, néprajzi vagy bűnüldözési szempontból sokszor érdekes lehet, hogy vajon 
milyen volt a korábban élt ember arca. Egyre több ilyen rekonstruált arccal találkozunk 
különféle múzeumokban is. Ezen a téren az első komolyabb tudományos tekintély az 
antropológiai rekonstrukció orosz iskolájának alapítója, Geraszimov professzor volt az 1950- 
es évek kezdetén. Behatóan tanulmányozta az arckoponya és az arc lágy részei közti 
kapcsolatokat, a mimikai izmok tapadási helyeit, a zsírpárnák, porcok, bőr felépülésének 
törvényszerűségeit. 
A mai modern eszközparkkal még inkább tökélesedett ez a módszer. A lágy részek 
vastagságának mérésére szolgáló számítógépes tomográf, a forgóasztalra helyezett koponya 
háromdimenziós digitalizálására szolgáló lézeres letapogató több bűncselekmény felderítését 
segítette elő. 
A krimináltechnika fontos részét képezi az igazságügyi kézírásvizsgálat  („grafológia). 
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A kézírásvizsgálat elmélete egyrészt biológiai, másrészt tapasztalati alapokon nyugszik. A 
biológiai alap jól ismert, rövid megfogalmazása szerint: nem a kéz, hanem az agy ír. Az írás 
tanulással indul, aminek feltétele bizonyos kor elérése, amikor az emberi kéz csontjai már 
alkalmasak az íróeszköz tartására. Emellett fontos a feltétlen, vagyis a „veleszületett” és a 
feltételes, vagyis a tapasztalati úton szerzett reflexmozgások kapcsolata, ami a magasabb fokú 
idegtevékenységben (az agyban) megy végbe. A tanulás különböző fázisaiban különböző 
módokon írja le az ember a betűket, szavakat, mondatokat, de minden ember kézírása 
egyénivé válik, s bármennyire azonos módon tanulták az írást, és hasonlóak is kézírásaik, 
tökéletesen egyformák soha nem lesznek. Ez ad lehetőséget az írás-azonosításra, vagyis az 
írásszakértői munka végzésére. 

 A krimináltaktika a nyomozás taktikája. Ebbe a fogalomkörbe tartozik a terhelt, a 
sértett, a tanú kihallgatásának lélektana, a kihallgatások sorrendje, a szembesítések taktikája, a 
tárgyi bizonyítékok bemutatásának időrendi megtervezése stb. A kriminalisztika 1958. óta 
rendszeresen oktatott tárgy a magyar egyetemeken. 

 A kriminálmetodika az egyes bűncselekményfajták nyomozásának szabályait és 
sajátosságait vizsgálja. Könnyen belátható, hogy egész más módszert kell alkalmazni egy 
szerzői jogot sértő bűncselekmény vagy egy emberölés nyomozása ügyében. 

c) Kriminálpolitika 

A kriminálpolitika, mint az állami politika része irányítja a büntető törvényhozást (új 
bűncselekmények törvényi tényállásainak meghatározása, törvényi büntetési tételkeretek 
enyhítése vagy súlyosítása, a büntetés enyhítése, felfüggesztése stb., új szabályainak 
megalkotása, vagy a korábbiak módosítása). 

A büntetőjog 

A büntetőjog fogalmának két alappillére a bűncselekmény és a büntetés. 
A büntetőjog az állami, társadalmi és gazdasági rend, valamint az állampolgárok személyének 
és jogainak védelme céljából a büntetendő cselekményeket, és az elkövetésük esetén 
alkalmazható büntetéseket és intézkedéseket megállapító jogszabályok összessége. A 
büntetőjog tárgya a bűncselekmények (sorozatos) elkövetése a bűnözés, mint társadalmi 
tömegjelenség. A büntetőjog feladata, hogy fellépjen az államot, a társadalmat és az 
állampolgárokat komolyan sértő magatartásokkal szemben. A bűncselekménnyé minősített 
magatartások utalnak arra, hogy mit kíván meggátolni az államhatalom. 

A büntetőjog tágabb értelemben az alaki büntetőjogot, az anyagi büntetőjogot és a 
büntetés-végrehajtási jogot foglalja magába. Szűkebb értelemben büntetőjog alatt csak 
az anyagi büntetőjogot értik. 

a.) Alaki büntetőjog 

Alaki büntetőjogon a büntető-eljárási jog szabályait kell érteni. A büntetőeljárás a büntetőjogi 
felelősség megállapításának és elbírálásának jogszabályok által meghatározott rendje. A 
büntetőeljárás részletesen szabályozza a büntetőügyekben eljáró hatóságokat és jogkörüket, 
valamint meghatározza a büntetőeljárásban résztvevő személyek (terhelt, védő tanú, szakértő 
stb.) jogait és kötelességeit. A büntető-eljárási jog tartalmazza továbbá, a büntetőeljárás egyes 

szakaszaira (nyomozás, vádemelés, bírósági eljárás, fellebbezés) vonatkozó jogszabályokat. A 
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büntetőeljárás alapvető szabályait a büntetőeljárásról szóló többször módosított 1998. évi 
XIX. törvény (rövidítve Be.) tartalmazza. 

b.) Anyagi büntetőjog 

Alkotmányos rendelkezés szerint büntetőjogi normát csak törvényi szinten lehet 
megállapítani. A büntetőjog anyagi szabályait a Büntetőtörvénykönyvről szóló, többször 
módosított 1978. évi IV. törvény (rövidítve Btk.) foglalja magába. A Btk. Általános és 
Különös részre tagolódik. Az Általános rész a bűncselekmény megállapíthatósága 
szempontjait (bűncselekmény fogalma, szándékosság ill. gondatlanság, kísérlet ill. 
előkészület), az elkövetők kategóriáit, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályait, a 
büntetőjogi joghátrányokat, a büntetés kiszabására és a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alóli mentesítésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Különös rész konkrétan 
meghatározza az egyes bűncselekmények törvényi tényállását és megadja az elkövetőkre 
kiszabható büntetések és intézkedések fajtáját és időbeli kereteit. 

c.) Büntetés-végrehajtási jog 

A törvényes keretek között kiszabott büntetések és intézkedések végrehajtására, az elítéltek 
jogaira és kötelezettségeire, a büntetés letöltésének körülményeire külön jogszabály, a 
büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, valamint a büntetések és az 
intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet vonatkozik. A 
büntetés-végrehajtási szervezet a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó 
büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt 
kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá – törvény által 
megállapított körben – az idegenrendészeti őrizetet végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi 
szerv. A szervezet működését a Kormány az igazságügy miniszter útján irányítja. A büntetés 
végrehajtási szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, élén a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával. A büntetések és az 
intézkedések végrehajtása felett az ügyészség – külön törvényben meghatározottak szerint – 
törvényességi felügyeletet gyakorol.. 
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2. A modern értelemben vett büntetőjog 

a) Büntető törvénykönyvek megalkotása 

XIX. században a polgári átalakulás eredményeit tükröző büntető törvénykönyveket alkottak, 
ezekben a hűbéri önkénnyel történő szembefordulás igénye is megfogalmazódott. 
Kikristályosodott és latin nyelvű megfogalmazásban széles körben ismertté vált néhány, a 
modern büntetőjogban megkerülhetetlen elv: 

 Nullum crimen sine lege (nincs bűncselekmény előzetes törvény nélkül). 
Ez az elv a büntetőjogi törvényesség elvének egyik alapja, egyben a személyi 
szabadsághoz és biztonsághoz való jog egyik alkotmányos biztosítéka. 

 
Az elv kizárja, egy cselekmény visszamenőleges bűncselekménnyé minősítését. Bő évszázaddal az 
elv kialakulása után sajátos egyedi kivételt jelent majd a nemzetközi bűncselekmények (háborús 
bűncselekmények) köre. 

> Nulla poena sine lege (nincs büntetés törvény nélkül) 
A büntetőjogi büntetésnek mindig törvényben és előzetesen meghatározottnak kell lennie. Ez 
az elv elsősorban a bírói önkény ellen irányult, megtiltva, hogy a törvényben meghatározottól 
eltérő (enyhébb vagy súlyosabb) büntetést alkalmazzanak. 

A büntető törvénykönyvek közül a napóleoni kodifikációk lezárásaként 1810-ben 
megalkotott francia Code Pénal a legismertebb. A kódex 4 könyvből áll, összesen 484 
szakaszból állt. A változás irányát jelző „átmeneti kódexnek is nevezhetjük, mert miközben a 
szabadságvesztés-büntetést alkalmazta, addig a régi büntetési nemekhez is visszanyúlt: 
megszégyenítő büntetésként használta például a pellengért, de használta a tüzes vassal való 
megbélyegzést is, a halálos ítélet végrehajtása előtt levágni rendelte a szülőgyilkosok jobb 
kézfejét stb. Alapjában az elrettentést tekintette célnak, és csak a kiszabható büntetések 
minimuma és maximuma között adott lehetőséget a szabad bírói mérlegelésre. A kiszabandó 
büntetések nagyságát viszonylag tág határok között állapította meg, azoknak csak az alsó és 
felső határát rögzítette (tehát például azt mondta ki, hogy az adott bűncselekményre kettőtől 
öt évig terjedő szabadságvesztést kell kiszabni, de e háromévnyi időtartammal a bíró tetszése 
szerint „gazdálkodott”. 
Egyes országokban (Belgium, Hollandia) a Code Pénal adaptálására is sor került. Közvetve a 
magyar Csemegi –kódexre is hatást gyakorolt. 
A XIX. század során az akkori kontinentális Európa minden önálló állama megalkotta a maga 
büntető törvénykönyvét; ezt a kodifikációs időszakot az olasz Zarandelli-kódex zárja le. Erre 
a kodifikációs időszakra esik az 1878. évi magyar büntető törvénykönyv (a Csemegi kódex) 
megalkotása is. 

b) Klasszikus büntetőjogi iskola 

A klasszikus büntetőjogi iskola egyik legnagyobb alakja Cesare Beccaria (173 8-1794) itáliai 
jogtudós. A polgári liberalizmus úttörőjeként fellépett a feudális önkény ellen és lerakta a 
modern büntetőjog alapelveit. 
Beccaria fellépése és ismertté válása szorosan összekapcsolódott egy hírhedt büntetőüggyel. 
Vallási türelmetlenség és babonák hatására 1762-ben Toulous-ban kivégezték a 68 éves Jean 
Calas-t az öngyilkosságot elkövetett fia meggyilkolásának hamis vádjával. Az ügyről Voltaire 
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is világhírűvé vált tanulmányt írt. Az ügy kapcsán egy haladó jogászokból és értelmiségiekből 
álló társaság felkérte Beccariát, hogy készítsen tudományos értekezést az itáliai büntetőjogi 
viszonyokról. Korszakalkotó könyve „Dei delitti et delle pene” A bűntettekről és 
büntetésekről címmel jelent meg. Tanulmánya 1764-ben került a nyilvánosság elé, bár nevét 
nem adta hozzá félve a politikai retorzióktól. Miután világossá vált, hogy nem kell 
megtorlásoktól rettegnie, újra kiadta ezúttal viszont a neve felvállalásával tette közzé. 
Még Nagy Katalin orosz cárnő és Mária Terézia az Osztrák-Magyar Monarchia feje is 
nyilvánosan elismeréssel adózott a szerzőnek, és olyan híres-neves gondolkodók idézték a 
művét, mint amilyen Voltaire, Thomas Jefferson. 
Beccaria ellenezte a halálbüntetést, a kínzást és más kegyetlen büntetéseket és állást foglalt a 
büntetőeljárás nyilvánossága mellett. 
„Egy bűnöző halála szörnyű, de pillanatnyi látványosság, és ezért kisebb hatással bír mások 
elrettentésére, mint annak a példája, ha egy szabadságától megfosztott embert elítélünk akár 

egy szolgáló állatot, hogy helyrehozza önnön kezével azt a sebet, amit a társadalomnak 
okozott. Ha én elkövetek egy ilyen bűncselekményt, mondja magának a néző, életem nagy 
részét nekem is ilyen nyomorult feltételek között kell töltenem. Egy ilyen belátás sokkal 
erőteljesebb visszatartó hatással bír, mint a halálfélelem, melyre az ember mindig homályos 
távolságból tekint.” 
Beccaria a halálbüntetést ugyan ellenezte, de a legelvetemültebb tetteknél a hasonló 
cselekményektől való elrettentés érdekében kiállt az életfogytig tartó szigorú rabság 
alkalmazása mellett. 
„A büntetéseknek olyan mértékben kell súlyosnak lenniük, hogy igazságosak maradjanak, és 
amely elég, hogy elriasszon másokat. Nincs olyan ember, aki a szabadságának teljes és örök 
elvesztését tenné kockára a bűncselekménnyel elérhető legnagyobb előnyért. Az örök 
rabszolgaság még a legelszántabb és legkeményebb embereket is ugyanúgy képes elrettenteni 
a bűncselekmények elkövetésétől akár a halálbüntetés. Vagy még jobban, azt mondom. 
Vannak ugyanis olyan emberek, akik merészen és magabiztosan néznek szembe a halállal, 
mások fanatikusan, míg megint mások olyan hiúsággal, mely a sírig elkíséri az embert. De a 
fanatizmus és a hiúság is cserbenhagyja a bűnözőket rabszolgasorba vetve, láncokban, 
béklyókban, vasketrecben, és az elkeseredettségük inkább tűnik a kezdetnek, semmint a 
nyomorúságuk végének. Az elme minden erejét összeszedve képes kitartani, egy pillanatra 
visszaverni a bánatot, de a legerőteljesebb fáradozások sem alkalmasak arra, hogy 
ellenálljanak egy életen át a boldogtalanságnak.„ 

Beccaria nagy jelentőséget tulajdonított a bűncselekmény megelőzésének és a nevelésnek. 
Munkásságát a törvényesség és az emberiesség elvei hatották át. 

„Meg akarjátok előzni a bűncselekményeket? Legyenek a törvények világosak és egyszerűek! 
Összpontosítsátok a nemzet egyesült erejét ezeknek a védelmére és ne az emberek osztályait, 
mint inkább minden egyes embereket szolgálja! Féljék a törvényeket, de csak azt! Félni a 
törvényektől üdvös, de félni az emberektől a bűnök gyümölcsöző és végzetes melegágya. A 
rabigába hajtott emberek élvetegebbek, züllöttebbek és kegyetlenebbek mint azok, akik 
szabadok.” 

A klasszikus büntetőjogi iskola az újonnan alkotott, leírt joganyagban kereste a büntetőjog 
logikáját, a bűncselekményt nem mint társadalmi, hanem mint jogi jelenséget vizsgálta. 
A klasszikus iskola nem a bűncselekmény tettesére, hanem a megfogalmazott tényállásra „a 
tettre” fókuszált, a tettet (lopás, rablás, emberölés) bélyegezte meg, nem személy szerint a tettest 
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(a tolvajt, gyilkost). 
A tettközpontú büntetőjogi iskola aszerint sem tett különbséget, hogy a elkövető hány éves, 
ennnélfogva az első bűncselekményét elkövető fiatalkorút ugyanúgy büntették, mint a 
többszörösen visszaesőt. 

A tett elválasztása a tettestől a rendi különbségek, a rendi bíráskodás elvetését is jelentette, és a 
törvény előtti egyenlőség igényét fogalmazta meg. 

Cselekmény központú szemlélete miatt a klasszikus iskolát „tett büntetőjogi” iskolának is 
nevezik. 

c) Kriminológia jellegű irányzatok 
Ezek az irányzatok „a tettes büntetőjogi iskola” gyűjtőnévről is ismertek, mert főként 
az elkövető személyét vizsgálták. 

A determinizmus alapján álltak, szerintük a tettes „erkölcsileg” nem felelős, mert nem tehet az 
elkövetésről (mert nem rendelkezik szabad akarattal), viselkedését bizonyos tények 
szükségszerűen meghatározzák. A büntetés célja tehát nem a megtorlás, hanem a társadalom 
megvédése a bűnözéstől. A tettes büntetőjogi iskolák a határozatlan tartamú büntetések, 
biztonsági intézkedések mellett foglaltak állást, hogy ez által az egyén ne követhessen el 
bűncselekményt. 

 Kriminál antropológiai iskola 

Alapítója Cesare Lombroso (1836-1909) torinói fegyházorvos és büntetőjogász. 
A páduai, a bécsi illetve a párizsi egyetemen tanult. Érdeklődése 1864-ben fordult a bűnözés 
felé, amikor - még hadiorvosként - a katonák tetoválásait tanulmányozta, és arra a 
következtetésre jutott, hogy "a becsületes és a becstelen katonát" a bőrükbe vésett obszcén 
szövegek alapján lehet megkülönböztetni. Azonban belátta azt is, hogy egyedül a tetoválás 
nem elég a bűnöző természet felismeréséhez. 
Lombroso 1871-től Pesaróban elmegyógyintézetet is vezetett, itt szerzett tapasztalatai 
érlelték meg a nevét híressé tevő elméletét. 
1876.-ban megjelent könyve a „L’uomo delinquente” („A bűnöző ember”) és a „Lángész és 
őrültség” című műve nagy hatást váltott ki Európa szerte. Lombroso neve a született 
gonosztevőre vonatkozó elméletével vált ismertté. Szerinte a zenei hajlamhoz hasonlóan a 
bűnözői haj lam is öröklődik, genetikailag meghatározott, atavisztikus jellegű. 
Az atavizmus (visszaütés) egy korábbi primitív fejlődési fok maradványa az emberben. A 
bűnöző szerinte korábbi nyers ösztöneivel beleszabadul a kultúrtársadalomba. Véleménye 
szerint a tettesek egy része azért kerül a törvénnyel összeütközésbe, mert testi és ezzel 
összefüggő lelki rendellenességei erre predesztinálják. 
Lombroso könyvében azt a tételt állította fel, hogy a gonosztevőnek a szervezete és 
veleszületett hajlamai már eleve különböznek a rendes emberek testi és lelki berendezésétől. 
A fegyencek körében készített felmérései szolgáltatták az alapot iskolaalapító téziseinek 
megfogalmazásánál. 
Lombroso szerint ezek az emberek jól felismerhető testi-lelki rendellenességekkel, 
stigmákkal rendelkeznek (pl. nagy elálló fülek, hegyes fej, beesett homlok, összenőtt 
szemöldök, rövid nyak, balkezesség stb.), mely rendellenességek a született bűnözők 
társadalomellenes magatartásának képezik az alapját. Megfigyelései szerint ezek az árulkodó 
testi jelek ún. stigmák jelzik a bűnözői hajlamot. 
Megállapította azt is, hogy a törvénysértők gyakran alacsonyabbak, mint társadalmuk más 
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tagjai, és karjaik fesztávolsága meghaladja magasságukat. 
Megállapításait precíz statisztikai adatokkal próbálta alátámasztani, például a bűnelkövetők 
28%-ánál talált elálló fület. Még a pirulási képességet is tanulmányozta. A pirulás hiányát a 
bűnös, ledér élet következményének tartott a, ezért megvizsgált 122 prostituáltat, 81%-uk már 
nem tudott pirulni. A gyilkos nők 79%-a, a tolvaj nők 90%-a képtelen arra, hogy arca 
elszíneződjék. 
Kapcsolatot látott az egyes "stigmák" és az egyes bűncselekményfajták között, így például a 
gyilkosokat szűk koponya és domború pofacsont, a tolvajokat sűrű szemöldök és kicsi 
nyugtalan szemek, alacsony homlok jellemzik, és így tovább. Lomroso profeszor 1872-ben 
felboncolta egy idős calabriai bandita holttestét, akit előzőleg már a börtönben is 
megvizsgált. A koponyán rendellenességet észlelt, egy homorulatot a nyakszirt táján, amely - 
szerinte legalábbis - a normális embereknél nem létezik. Felfedezéséről így írt: "Annak a 
koponyának a láttán hirtelen, mintha villámfényben látnám, megvilágosodott a 
bűnözőtermészetének kérdése - a bűnöző olyan atavisztikus lény, amelyben ismét testet ölt a 
primitív ember meg az alsóbbrendű állat." 
Lombroso különbséget tett született, szokásos, alkalmi, szenvedély- és őrült bűnözők között. 
Minthogy állítása szerint a potenciális bűnöző felismerhető, bevezette a biztonsági 
intézkedések fogalmát a büntetőjogba (ajánlva a deportálást, életfogytiglani 
szabadságvesztést, kórházat, tébolydát, kolostort. Ugyanakkor, minthogy a társadalomra 
veszélyességet kóros eredetűnek tartotta, nem a büntetést, hanem a gyógyítást preferálta az 
elkövetőkkel szemben. A halálbüntetést például határozottan elutasította «Mert mi ad jogot 
az embereknek arra,» - kérdezi - «hogy elvegyék az embertől azt, amit csak a Természet 
vehet el tőle: az életét?! 
Óriási feltűnést keltett könyvében azt a tételt állított a fel, hogy a gonosztevőnek szervezete és 
veleszületett hajlamai már eleve különböznek a rendes emberek testi és lelki berendezésétől 
és így ők rendellenes agybeli viszonyaik révén egyenesen beléhajtatnak abba, hogy bűnt 
kövessenek el. Ennélfogva kézenfekvő a tudós orvos ama következtetése, hogy az ilyen 
„erkölcsi betegek” törvényes megbüntetése nem igazságos, miután nem ők tehetnek arról, 
hogy öröklött tulajdonságaik a bűnbe kergetik őket. A társadalomnak csak ahhoz van joga, 
hogy ezeket a rend- és törvényre nézve veszedelmes embereket ártalmatlanná tegyék, de úgy, 
hogy azok ne szenvedjenek túlságosan általa. Szerinte olyasformán kellene velük bánni, mint 
az őrültekkel. 
Lombroso később ugyan többször is revideálta álláspontját, és utolsó munkájában már csak 
egyharmadra tette a született bűnözők arányát az összes bűnelkövetők között, a személyben 
rejlő körülmények döntő jelentőségét valló alapfelfogása azonban nem változott. 
Lombroso átöröklött elfajulás oksági elméletét a későbbi tudományos kutatások nem 
támasztották alá, de tanítása ráirányított a a figyelmet a családok szerepére a bűnöző alkat 
(magatartás) kialakulásában. 

 Kriminál szociológiai irányzat 

Alapítói főleg franciák voltak, közülük talán a legismertebb Gabriel Tarde (1843-1904) bíró 
és szociológus. 
A makrokörnyezeti kriminogén hatásokra fordított nagy figyelmet: a szűkebb lakókörnyezet, 
a család mennyiben hat közre abban, hogy valaki bűnelkövetővé váljék. Vizsgálódásaikat 
utóbb kiterjesztették a társadalmi környezetre, ahol természetesen szintén lehetett találni a 
bűnözés irányába taszító jelenségeket 
Alapvető megállapítása szerint az ember születésekor semmiféle tulajdonsággal, erényekkel 
nem rendelkezik. A környezettől függ, hogy a gyermek milyenné válik, ezért a fő figyelmet 
nem a testalkatra és más biológiai tényezőkre kell fordítani, hanem a társadalmi faktorokra. 
Az erre alapozó „szociális faktorok” kutatói, az úgynevezett faktorelméletek szerint a bűnözés 
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okai nem az egyénben, hanem a társadalmi környezetben (milieu) rejlenek. A bűnözés oka 
túlnyomórészt a nyomor, lakáshiány, válás, alkoholizmus, kábítószer élvezet, 
munkanélküliség stb. 

Harmadik iskola 

Az antropológiai és a szociológiai iskola egyeztetésére törekedő irányzat ismert képviselője az 
olasz Enrico Ferri (1856-1929) olasz büntetőjogász és politikus. Pályafutásának első 
szakaszában Lombroso követője volt. Később a kriminogén tényezőket három csoportra 
osztotta (antropológiai, fizikai és társadalmi tényezők). Szerinte az egyén személyisége képes 
megszűrni a társadalmi hatásokat. Rossz környezetben sem lesz mindenki bűnöző és 
gazdagok is követnek el bűncselekményeket. Politikai pályafutása ellentmondásokkal terhes, az 
első világháború végéig az olasz szocialista párt egyik vezetője és a párt „Avanti” című 
napilapjának szerkesztője, 1926-ban a fasiszta mozgalomhoz csatlakozott. 

d) Közvetítő iskola 

A közvetítő iskola igyekezett „összebékíteni” a klasszikus iskolát (a tett büntetőjogi iskolát) a 
kriminológiai megalapozású iskolákkal (a tettes büntetőjogi irányzattal). 
Az iskola vezéregyénisége Franz von Liszt (1851-1919) német jogtudós, kriminológus. 
Liszt a bűnözés kiváltó okainál megkülönböztetett exogén (egyénen kívüli) és endogén 
(egyénben rejlő) tényezőket, hangsúlyozva, hogy mindkét területnek része van abban, hogy 
valaki bűnelkövetővé válik. 
Kiállt a speciális prevenció és a bűnelkövetők reszocializációja mellett. Liszt nemzetközi jogi 
munkássága is jelentős. 
Összességében elmondhatjuk, hogy főleg a korai időszakban a legtöbb a bűnözés, a bűnözővé 
válás okait magyarázni próbáló tudományos elmélet monokulturális, azaz egy okkal 
magyarázó elméletvolt. 

 

A modern értelemben vett büntetőjog Magyarországon 

• Magyarországon a polgári kor büntetőjogi reform mozgalmának fontos eseménye 
Széchenyi István 1833-ban megjelent „Stádiumának” részletes büntetőjogi érvelése a 
jogegyenlőség érvényesítése jegyében. Az 1832 évi országgyűlésen Deák Ferenc, Eötvös 
József és Szemere Bertalan szintén kiálltak az úriszék és a botbüntetések eltörlése mellett az 
1840-es országgyűlés választmányt küldött ki egy büntetőjogi törvényjavaslat elkészítésére. 
Az 1843-ban elkészült javaslatot az alsó tábla elfogadta, de a felsőtábla a halálbüntetés 
eltörlése miatt elvetette. 

• Magyarországon a büntetőjog tudomány meghatározó alakja Csemegi Károly, akinek 
nevéhez fűződik a Csemegi –kódex, az 1878. évi V. tv. megalkotása. Csemegi kiemelkedő 
szellemi képességekkel megáldott, tudományos felkészültségű ügyvédként, szinte egyedül 
alkotta meg a nevét viselő törvénykönyvet. Közéleti munkásságához kötődik a Magyar 
Jogászegylet megalakítása, melynek első elnökéül is megválasztották. 
Csemegi Károly őrnagyként részt vett a magyar szabadságharcban, ennek bukása után egy 
rövid ideig börtönbe is zárták. 
A kiegyezést követő években Deák Ferenc és a magyar igazságügyi kormányzat megbízást 
adott Csemeginek, hogy a kor legmodernebb tudományos gondolatainak és gyakorlati 
tapasztalatainak felhasználásával büntetőtörvénykönyvet (büntetőjogi kódexet) alkosson. A 
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kódex több esztendős munka során készült el, országgyűlési vitája is másfél évig tartott. 
Jogtechnikai megoldásaiban és fogalomképzésében a magyar Btk. Az 1852. évi osztrák, és az 
1871. évi német Btk.-hoz állt a legközelebb, de épített az 1843. évi magyar büntetőjogi 
törvényjavaslat és a reformkori szakirodalom időtálló értékeire is. 
A Csemegi-kódex a magyar törvényhozás egyik legjelentősebb alkotása, precíz jogi 
meghatározásai tekintetében felülmúlja a korabeli nyugat-európai kódexeket is. 
A törvény általános és különös részre tagozódott, különbséget tett büntettek és vétségek 
között. A bűncselekmények súly szerinti harmadik kategóriájának a kihágásokat tekintették, 
ezt egy külön törvény szabályozta. A büntetések közül a halálbüntetést csak kivételképpen (a 

bevégzett gyilkosságra és királygyilkosság kísérletére és befejezett alakjára) volt kiszabható, 
de enyhítő körülmények esetén e cselekményeknél is életfogytiglani vagy 15 évi fegyház volt 
a büntetés. 
A kódex hatálybalépése és az I. világháború közötti harmincöt évben összesen csak 38 
kivégzést hajtottak végre az akkor 20 milliós Magyarországon. 
A Csemegi-kódex a korrekcionalizáció jogintézményével lehetőséget adott a bírónak, hogy 
börtön helyett fogházbüntetést szabjon ki és ezáltal az elkövetett cselekmény bűntetti jellegét 
vétséggé minősítse 

Mai szemmel nézve a kódex hibájának számított, hogy a fiatalkorúakra, a visszaesőkre, a 
büntetés végrehajtásának feltételes felfüggesztésére és a rehabilitációra nem állapított meg 
megfelelő külön szabályokat, de e hiányosságot egy részét viszonylag korán korrigálták. 
A Csemegi–kódex általános része és különös részének számos rendelkezése 70- ill. 80 évig 
volt hatályban, és csak a 1961. évi V. tv. helyezte hatályon kívűl. 

• 1961. évi V. tv. A II. világháborút követően a büntetőjog teljes anyagát átdolgozták. 
A büntető törvénykönyv kodifikációs munkálatai már 1954-ben megkezdődtek. Az 
akkori törvény néhány jellegzetessége: 
> törvény a bűncselekményeknek csak egy kategóriáját a bűntettet ismerte, 

> nem ismerte az életfogytig terjedő szabadságvesztést, 

> a fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó szabályok a tv. általános részének egy külön 
fejezetébe kerültek stb. 

• 1978. évi IV. tv. (A Csemegi-kódex centenáriumára alkották meg), mely 
módosításokkal a jelenleg is hatályos törvény. 
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3. A hatályos büntetőtörvénykönyv (1978. évi IV. tv.) 
szerkezete 

A Btk. Általános és Különös Részre tagozódik. Az Általános Rész azokat a szabályokat 
tartalmazza, amelyeket minden (vagy majdnem minden) bűncselekmény elbírálásánál figyelembe 
kell venni. 

A Btk. Általános Része kilenc fejezetet foglal magában: 

I. A büntetőtörvény hatálya  
II. A bűncselekmény és az elkövetők 
III. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai 
IV. Büntetések és intézkedések 
V. A büntetés kiszabása 
VI. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
VII. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 
VIII. A katonákra vonatkozó rendelkezések 
IX. Értelmező rendelkezések 

A Különös rész tartalmazza az egyes bűncselekmények törvényi tényállásait, valamint az 
elkövetőjükre kiszabható büntetések nemét és – a szabadságvesztésnél –mértékének keretét. A 
Btk. Különös Részének fejezetei az egyes bűncselekmények csoportosításán alapulnak. (A 
Btk. e fejezeteket az Általános Részt követően folyamatosan számozza.) 

X. Az állam elleni bűncselekmények 
XI. Az emberiség elleni bűncselekmények 
XII. A személy elleni bűncselekmények 
XIII. A közlekedési bűncselekmények 
XIV. A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
XV. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények 
XVI. A közrend elleni bűncselekmények 
XVII. A gazdasági bűncselekmények 
XVIII. A vagyon elleni bűncselekmények 
XIX. A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények 
XX. A katonai bűncselekmények 

A Btk. fejezetei címekre tagozódnak. A címeken belül találhatók a szakaszok (§-ok). A §-ok 
bekezdéseket foglalnak magukban. A Btk.-t módosító rendelkezéseket a törvénnyel egységes 
szerkezetbe foglalják. A módosítás során a Btk.-ba felvett új szabályok §-ának száma mellett 
betűjelet is találunk. (Például: 175/A § Emberrablás) 
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4.  A büntetőtörvénykönyv hatálya 

A büntetőtörvény időbeli hatályán azt a meghatározott időtartamot kell érteni, amely alatt 
az állam büntetőhatalma érvényesül. 
A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény szerint kell elbírálni. A 
jogállamiság alapvető kritériuma, hogy senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel 
sújtani olyan cselekmény miatt, mely az elkövetés idején nem volt bűncselekmény. Kivételt 
ez alól a társadalomra veszélyesség megszűnése vagy csökkenése jelent, melyre tekintettel, 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. Az elbírálás időpontjának a jogerős 
határozathozatal időpontját tekintjük. Így az enyhébb törvény alkalmazása kizárt annak az 
elkövetőnek a javára, akinek a cselekményét már jogerősen elbírálták. 

Területi és személyi hatály 

A büntetőtörvény területi és személyi hatálya azt fejezi ki, hogy a büntetőtörvény 
rendelkezéseit hol és ki által elkövetett bűncselekményekre kell alkalmazni. 

A büntetőjogban a területi és személyi hatály szabályozására négy elv ismeretes, 
közülük egyik elv sem érvényesül kizárólagosan a másik nélkül. 
A négy alapvető elv az alábbi: 
a )  Terü le t i  ( terr i tor iá l is )  e lv  
b )  Állampolgársági (personalis) elv 
c )  Az állami önvédelem elve (real principium) 
d )  A feltétlen büntető hatalom (egyetemlegesség, universalitas) elve. 

A terület és az állampolgárság elvét a Btk. 3. §-a tartalmazza: 
„A magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön elkövetett bűncselekményre, valamint a 
magyar állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a magyar törvény 
szerint bűncselekmény. A magyar törvényt kell alkalmazni a Magyar Köztársaság határain 
kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi járművön elkövetett bűncselekményre is”. 
A fentiekből következik, hogy a hajó vagy légi jármű tartózkodási helyétől függetlenül 
alkalmazandók az azokon elkövetett bűncselekményekre a magyar törvények. Ezen 
jogszabályi rendelkezés szempontjából azonos elbírálás alá esik a magyar kereskedelmi hajó 
és polgári légi jármű, valamint a magyar hadihajó és katonai légi jármű. 
Az állami önvédelem (a modern világban a terrorizmus okán van ennek jelentősége) és a 
feltétlen büntető hatalom elvét a Btk. 4. §-ban figyelhetjük meg. 

Ez a szabály a nem magyar állampolgárnak a Magyar Köztársaságnak a területén kívül 
elkövetett egyes bűncselekményeit is a magyar büntető törvény hatálya alá vonja. 
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 tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés helyének törvénye 
szerint büntetendő-e, 

c) emberiség elleni vagy olyan egyéb bűncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi 
szerződés írja elő. 
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Mentességek 

A magyar joggyakorlat ismeri a mentelmi jog fogalmát. A mentelmi jogot élvező 
személyekkel szemben nem vagy csak korlátozottan indítható eljárás. 
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. 
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5. A bűncselekmény fogalma és elemei 

A bűncselekmény törvényi tényállás tárgyi oldalának ismérvei (objektív tényállási elemek) 

szükséges ismérv: a cselekmény 
rendszerinti ismérvek: elkövetési tárgy (passzív alany) 

eredmény 
okozati összefüggés 

esetleges ismérvek: az elkövetés módja 
eszköze 
helye 
ideje 

A törvényi tényállás alanyi oldalának ismérvei (szubjektív tényállási elemek) 

szükséges ismérvek: szándékosság 
gondatlanság 

esetleges ismérvek: motívum 
célzat 
 

A bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 
törvénybüntetés kiszabását rendeli. 

A bűncselekmény emberi magatartás, a büntetőjog az ember (természetes személy) 
magatartását vonja hatókörébe (speciális kivételként a jogi személyek büntetőjogi 
szankcionálására is sor kerülhet az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk után). 

A bűncselekmény fogalmának együttes feltételei: 
a) a büntetni rendeltség („szerepel a Btk. -ban”), 

Ez tulajdonképpen a jogtörténetben is megismert „nullum crimen sine lege”, a „nulla 
poena sine lege és a „nulla poena sine crimine” elvét fejezi ki; 

b) a társadalomra veszélyesség (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. 
A társadalomra veszélyesség értékelése és bűncselekménnyé nyilvánítása a jogalkotó feladata. 
A bíróság általában nem, csak kivételesen juthat arra a következtetésre, hogy valamely 
konkrét és büntetni rendelt cselekmény nem veszélyes a társadalomra. 
A Btk. számol azzal a lehetőséggel, hogy a törvény különös részében megfogalmazott 
tényállást megvalósító cselekmény az elkövetéskor veszélyes ugyan a társadalomra, de csak 
csekély fokban. E szerint - bár a bűncselekmény tényállása létrejött - nem büntethető az, 
akinek a cselekménye az elkövetéskor olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a 
törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is szükségtelen. Például egy BKV ellenőr 
feltűnésekor az elkövető a mellette álló utas zsebéből kilopja annak kezelt villamosjegyét. 
Egy másik ügy vádlottja lőgyakorlat-vezetőként a lőgyakorlat során, tehát a szolgálati 
tevékenységével összefüggésben szerzett meg 2 db géppisztolylövedéket, amelyek közül az 
egyik működésképtelen volt. A további 1 db, működőképes lőszert katonai fenntartású 
létesítményben, a nőtlen tiszti szállón levő szobájában tárolta, - és arra sem merült fel adat, 
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hogy azt bármilyen bűncselekménnyel összefüggésben kívánta volna felhasználni. Így a 
Legfelsőbb Bíróság katonai tanácsa szerint a magatartás - bár tényállásszerű, de - 
összességében nem alkalmas a Btk. 263/A. §-a által védeni kívánt jogi tárgy 
veszélyeztetésére. Tehát nem valósult meg a lőszerrel visszaélés bűntette, és ezért a vádlott 
felmentésének van helye. (BH2002. 339) 
A törvény nem határozza meg, hogy mely cselekmények eshetnek ezen büntethetőséget 
kizáró ok hatálya alá, nincs különbségtétel bűntett és vétség között, és nincs jelentősége a 
büntetési tételnek sem. 
Az is előfordulhat, hogy az elkövetett cselekmény az elbírálásig veszítheti el társadalomra 
veszélyességét, illetve az oly mértékben válhat csekéllyé, hogy a legcsekélyebb büntetés 
kiszabását sem indokolja. Ilyenkor is lehetőség van a büntetőjogi felelősségre vonás alóli 
mentesülésre. „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”. Ilyenkor büntethetőséget 
megszüntető okról beszélhetünk. 

c) a bűnösség (szándékosság, gondatlanság), ha ezek 

közül bármelyik hiányzik: nem jön létre bűncselekmény. 

Az elkövető tudatának az alábbiakat kell átfogni: 
- ismerni kell a cselekménye végrehajtásához szükséges körülményeket és tényeket; 
- tudnia kell, hogy a magatartása veszélyes a társadalomra; 
- eredmény-bűncselekményeknél tisztában kell lennie azzal, hogy magatartása alkalmas 
annak előidézésére. 
 

Az elkövetőnek azonban nem kell tudnia, hogy a magatartása milyen törvényi 
tényállásba ütközik, és azt sem, hogy a cselekményt a törvény milyen büntetéssel 
fenyegeti. 

A tények ismerete mindig a konkrét bűncselekmények viszonylatában vizsgálandó. Az 
elkövetőnek a mindennapi tapasztalat és általános felfogás, ismeretek alapján kell tisztában 
lennie a tényekkel. Ha a bűncselekménynek minősített esete is van, akkor az e körbe tartozó 
tényeket is ismernie kell. Tiszta mulasztásos bűncselekmények esetén a tudatnak magában 
kell foglalnia a cselekvési kötelezettséget és lehetőséget is. 
A társadalomra veszélyesség tudata szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az elkövető 
saját erkölcsi értékrendje szerint a magatartása elfogadható-e. Azzal kell tisztában lennie, 
hogy a társadalomban általánosan elfogadott normák szerint a cselekménye veszélyes, és a 
közösségi élet szabályaival nem egyeztethető össze. 

A bűnösség 

A büntetőtörvénykönyv a bűnösség két fajtáját, a szándékosságot és a gondatlanságot 
különbözteti meg. 
A Btk. bűncselekménynek főszabályként a szándékos elkövetést tekinti („ezt bele kell érteni a 
különös rész tényállásába”), a gondatlanságból megvalósított különös részbeli cselekményt 
tehát csak akkor lehet bűncselekménnyé minősíteni, ha ezt a törvény kifejezetten elrendeli. 

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, vagy 
e következményekbe belenyugszik. 
A szándékosság a bűnösség egyik megnyilvánulási formája, melynek két alakzata van: 



 19 

 az egyenes szándék (dolus directus) 
egyenes szándék esetén az elkövető kívánja a következményeket, és ennek megfelelően a 
cselekményt akaratlagosan végrehajtja; 
Például az elkövető bosszúból benzinnel végiglocsolja a bútorokat és felgyújt egy házat, 

ezzel a közveszélyokozás (Btk. 259. §) bűncselekményét valósítja meg (egyenes szándékkal). 
„Aki árvíz okozásával, robbanó, sugárzó, avagy más anyag, energia vagy tűz pusztító 
hatásának kiváltásával közveszélyt idéz elő, vagy a közveszély elhárítását, avagy 
következményeinek enyhítését akadályozza, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.” 

az eshetőleges szándék (dolus eventualis) 
eshetőleges szándék esetén az elkövető a következményeket nem kívánja, de azokkal 
szemben közömbösen viselkedik, belenyugszik abba, hogy a következmények 
megvalósuljanak. 
Például, ha az előbbi gyújtogató, noha tudja, hogy a házban emberek alszanak, azoknak 
esetleges tűzhalála sem tartotta vissza a gyújtogatástól. Ilyenkor az elkövető szándékos 
emberölésért (eshetőleges szándékkal elkövetett emberölésért) is felelősségre vonható. 

A szándékosság két alakzata közötti különbségtétel az érzelmi oldalról állapítható meg. 
A célzatos bűncselekmények csak egyenes szándékkal követhetőek el. Ha a célzat a törvényi 
tényállás alapesetében fogalmazódik meg, akkor egyenes szándék hiányában nem kerülhet sor 
a bűnösség megállapítására, ha viszont a célzat a minősített eset törvényi tényállásának az 
eleme, akkor az alapeset egyenes, illetve eshetőleges szándékkal egyaránt, míg a minősített 
eset csak direkt szándékkal követhető el. 
A törvény a szándékosság mindkét esetét azonos büntetési tétellel fenyegeti. A szándék konkrét 
megnyilvánulási formáját a büntetés kiszabása során kell értékelni. 
A szándék eshetőleges volta enyhítő körülmény, kivéve, ha az elkövető olyan bűncselekményt 
valósított meg, amelyet az eredmény tekintetében gondatlanul is el lehet követni. A 
cselekmény végrehajtásában megnyilvánuló kitartó szándék, valamint az előre megfontolt 
szándék súlyosító körülmény. 
 
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. 
A gondatlan magatartás csak akkor válik bűncselekménnyé, ha a Btk. Különös Része az adott 
törvényi tényállás gondatlan alakzatát is büntetni rendeli. 

A gondatlanság a szándékosság mellett a bűnösség másik megnyilvánulási formája, melynek 
két alakzata van: 

a tudatos gondatlanság (luxuria) 

Tudatos gondatlanság esetén az elkövető előre látja magatartása lehetséges következményeit, 
de könnyelműen bízik azok elmaradásában. A luxuria tehát érzelmi oldalon különbözik a 
szándékosságtól. Könnyelmű bizakodás akkor állapítható meg, ha az elkövető ezt valamilyen 
tényre alapozta. 
Például az elkövető a sorompót kikerülve áthajt a vasúti síneken, és balesetet okoz. Ebben az 
estben egy gépjármű vezetőnek nyilván előre kellett látnia a bale set lehetőségét, de bízott 
abban, hogy még nem jön a vonat, vagy még éppen átér. A bizakodása azonban irreális, 
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könnyelmű volt. A balest okozásánál a szándékosság az említett esetben logikai alapon szinte 
biztosan kizárható. A tudatos gondatlanság alapvetően az érzelmi oldalon tér el az eshetőleges 
szándéktól. Akkor, amikor a bizakodás merőben alaptalan (mert az adott helyzetben eredmény 
elmaradása csupán a véletlenek találkozása folytán történhetne meg), az eredménybe való 
belenyugvásról, tehát eshetőleges szándékról lenne szó. Például, ha egy gépjárművezető 
lassítás nélkül a zebrán átkelő gyalogosok közé hajt, nyilván alaptalanul bízik abban, hogy 
mindenki még időben félreugrik. 

a hanyagság (negligentia) 
 

Hanyagság esetén az elkövetői oldalon a cselekmény előrelátása, mint tudati elem, és 
értelemszerűen a cselekményhez kapcsolódó érzelmi (lelki) elem is hiányzik. 
Például valaki csecsemőjét a tűző napon álló kocsiban hagyja, és vásárolni indul s a 
szerencsétlen gyermek meghal. 
Ebben az esetben a büntetőjogi felelősség megállapíthatóságának a feltétele: 
- objektíve lehetséges lett volna-e a magatartás lehetséges következményeinek az előrelátása 
és 
- szubjektíve az elkövető tanúsította-e a tőle elvárható figyelmet, illetve körültekintést. 

Az említett esetben szinte minden szülőtől elvárható a veszélyeztetettség felismerése. 
A tőle elvárhatóság azonban nem azonos a polgári jogban foglalt általában elvárhatósággal, 
azaz minden esetben figyelemmel kell lenni a terhelt fizikai és szellemi adottságaira, sajátos 
képességeire és esetleges szaktudására is. 

Például egy baleseti segítségnyújtásnál más „várható el” egy orvostól vagy ápolónőtől, vagy 
egy e téren képzetlen embertől. 
A tőle elvárhatóság az alanyi bűnösség eleme, és arra a kérdésre ad választ, hogy az elkövető 
a személyes képességeinél fogva képes volt-e az objektív gondossági kötelesség teljesítésére. 
Bár a gondatlanság mindkét típusát a törvény azonos büntetési tétellel fenyegeti, 
megkülönbözetésüknek a büntetés kiszabása szempontjából is jelentősége van. 

A gondatlan bűnösség esetében általában enyhítő körülmény, ha az elkövetőt hanyag 
gondatlanság terheli, míg a luxuria önmagában nem súlyosító körülmény. 
 
Súlyosító körülmény viszont a gondatlanság magasabb szintje, amely luxuria esetén akkor 
állapítható meg, ha nagymértékű volt az elkövető könnyelműsége az eredmény elmaradásában 
való bizakodását illetően, negligentia esetén pedig akkor, ha a súlyos következmény 
lehetősége a feltétlenül elvárható elemi figyelem mellett is észlelhető lett volna. 

A gondatlanságnak a szándékosságtól eltérő fontosabb jellemzői: 
• a gondatlan bűncselekmény mindig vétség; 
• a gondatlan bűncselekménynek nincs kísérlete, sem előkészülete; 
• a gondatlan bűncselekményhez nem kapcsolódhat társtettesség, felbujtás és bűnsegély; 
• gondatlan elkövetés esetén nem alkalmazható a feltételes szabadság kizárásáról szóló 
rendelkezés; 
• a gondatlan bűncselekmény elkövetőjére nem vonatkoznak a visszaesőkre érvényes 
szabályok. 
Cselekményen nem csupán aktív magatartás értendő, vannak olyan bűncselekmények is, 
amelyek nem-tevéssel, mulasztással követhetőek el. 
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A bűncselekmény súlya 

A bűncselekmények társadalomra veszélyessége különböző fokú. 
A Btk. a bűncselekmények ezen - súly szerinti felosztásának - szempontjából két fő csoportot 
különböztet meg, nevezetesen a bűntettet és a vétségét. A felosztás alapját a bűnösség 
alakzata (szándékosság, illetve gondatlanság), valamint a Különös Részben az adott 
bűncselekményre megjelölt büntetési tétel felső határa képezi. 

Ennek megfelelően: 
• bűntett az a szándékos bűncselekmény, amelynél a büntetési tétel felső határa a kétévi 

szabadságvesztést meghaladja, míg 
• vétség minden gondatlan bűncselekmény, valamint azon szándékos bűncselekmény, 

amelynél a büntetési tétel felső határa legfeljebb két évi szabadságvesztés, illetve 
amelynek az elkövetését a törvény szabadságvesztésnél enyhébb főbüntetéssel 
(közérdekű munka avagy pénzbüntetés) fenyegeti. 

 
A bűntett, illetve a vétség elhatárolásánál - a bűnösség alakzatán túl - mindig a Btk. Különös 
Részében meghatározott büntetési tételeket kell figyelembe venni, tehát nem a konkrétan 
kiszabott büntetés mértéke, hanem az absztrakt módon kiszabható büntetés mértéke a 
meghatározó. Így például a súlyos testi sértés bűntettét kell megállapítani akkor is, ha a 
bíróság a cselekményért hat hónapi szabadságvesztést szab ki, míg a gondatlanságból 
elkövetett emberölés vétség abban az esetben is, ha a bíróság a cselekmény miatt háromévi 
szabadságvesztést alkalmaz. 
A bűntett és a vétség elhatárolásának jelentősége van például a szabadságvesztés végrehajtási 
fokozatának megállapításánál. 

A Btk. szerint tehát a bűncselekmény súlyának megfelelően bűntett vagy vétség. 
Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a törvény 
kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más 
bűncselekmény vétség.  

A vétségnél enyhébb társadalomra veszélyességű, jogellenes és bűnös magatartások a 
szabálysértések. 

Számos bűncselekménynek van szabálysértési alakzata is. A bűncselekmények és a 
szabálysértések elhatárolásánál a Btk. Különös Részében meghatározott tényállási elemek 
(avagy azok hiánya), illetve az elkövetési értékhatárok igazítanak el. Ugyanakkor több 
szabálysértési magatartás bizonyos elemekkel (pl. üzletszerűség, bűnszövetség) párosulva 
bűncselekmény elkövetésének a megállapítását alapozza meg. 

A bűncselekmény elkövetési módja 

A bűncselekményt vagy tevéssel, vagy mulasztással lehet elkövetni. 
• Csak tevéssel követhető el például a lopás; 
• Csak mulasztással követhető el (vagyis tiszta mulasztási bűncselekmény például a 

segítségnyújtás elmulasztása). 
 
Btk. 172. § „Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az 
élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és alapesetként két évig 
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terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” 
• tevéssel és mulasztással egyaránt elkövethető bűncselekmények közé tartozik például az 

emberölés. 

Az ún. nyitott törvényi tényállások a bűncselekmény elkövetésének módját nem, csak az 
eredményt tartalmazzák. 



 23 

6.  A bűncselekmény megvalósulási szakaszai 

A szándékos bűncselekmény megvalósítási folyamatának négy időbeli szakaszáról 
beszélhetünk: 

a) Az akarat elhatározás 

A büntetőjogi értékelés körén kívül esik, mivel a külvilágban még nem jelenik meg („A 
gondolat még tettet nem jelent”). 
 

b) Az előkészület 
 

Az előkészület a szándékos bűncselekmények egy részének az a szakasza, ami már az 
elkövetésre való belső akarat-elhatározáson túlmutat, de még nem kezdődik meg a 
különös részi törvényi tényállási elem megvalósítása. Bizonyos - a társadalomra 
különösen nagy veszélyt jelentő - bűncselekmények esetén a törvény már az 
előkészületi magatartást is büntetni rendeli (a kísérlet már mindig büntetendő lesz 
minden szándékos bűncselekménynél). 

Az előkészület formailag hasonló lehet egy megengedett cselekményhez (pl. terepszemle 
céljából történő megfigyelés egy felrobbantani kívánt épületben, patkánymérleg vásárlása de! 
emberölés céljára). 
Előkészület az is, ha valaki előre intézkedéseket tesz, hogy a bűncselekmény elkövetésekor 
arcát ne ismerjék fel, például álarcot készít. 
Előkészületnek minősülhet az elkövetésnél várhatóan felmerülő akadályok eltávolítása is 
(például a házban lévő kutyákat a rablás előtt megmérgezi az elkövető). 

Az előkészület mindig célzatos magatartás, a bűncselekményi célzatot természetesen a 
bűnüldöző szerveknek kell majd bizonyítania. Sem a gondatlan, sem a szándékon túli 
eredményességű, avagy a szoros értelemben vett vegyes bűnösségű cselekményeknek nincs 
előkészületi szakaszuk. 
Az előkészületi illetve a kísérleti szakban még lehetőség van arra, hogy az elkövető a 
bűncselekmény végig vitelétől elálljon. A társadalomra veszélyesség csökkenése és az 
elkövető magatartásának kedvező irányú befolyásolása érdekében a Btk. szerint: 
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 hatóságnál való feljelentésnek 
értelemszerűen akkor kell megtörténnie, mielőtt az előkészület a hatóság tudomására jut, és 
mielőtt az a kísérleti szakaszba kerül. 

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. 



 24 

Az előkészületi cselekmény kevesebb a később tárgyalandó kísérletnél, mert az előkészületi 
cselekménynél az elkövető tényállási elemet egyáltalán nem valósít meg, a véghezvitelt még 
nem kezdi meg. 

c) A kísérlet 
Kísérlet miatt büntetendő az, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem 
fejezi be. 
A kísérlet fogalmi elemei: 
- a szándékosság (amit nem akar valaki, azt nem is kísérelheti meg), 
- az elkövetés megkezdése (egy vagy több tényállási elem megvalósítása), 
- az elkövetés befejezetlensége. 
Az elkövetés megkezdése a bűncselekmény végrehajtásának a megkezdését jelenti. 
 
Az állandó bírói gyakorlat méregnek tervszerű módon történő elhelyezését is emberölés 
kísérletének tekinti, feltéve természetesen, hogy a körülményekből általában következik a 
méreg, illetőleg a mérgezett étel vagy ital elfogyasztása. 

Amennyiben a bűncselekménynek több együttes elkövetési magatartása van, azok közül 
bármelyiknek a megkezdésével a magatartás kísérleti szakaszba jut. Ez általában valamilyen 
törvényi tényállási elembe illeszkedő elkövetési magatartás tanúsítását jelenti. Így pl. a 
szemérem elleni erőszak bűntette véghezvitelének megkezdését jelenti a fajtalankodás 
érdekében alkalmazott erőszak kifejtése. 
Nyitott törvényi tényállások esetén a magatartásnak a jogtárgyat közvetlen veszélyeztető 
módja szolgálhat alapul a kísérlet megállapítására. 

A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. Noha a büntetési 
tétel azonos, a kísérleti szakban maradást a bírói gyakorlat általában enyhítő körülményként 
értékeli. 

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

A kísérlet típusai: 

teljes (befejezett) és nem teljes (befejezetlen), 
Teljes (befejezett) a kísérlet, ha az elkövető a maga részéről mindent megtett annak 
érdekében, hogy a bűncselekmény megvalósulásához szükséges eredmény bekövetkezzék, 
azaz elindította azt az ok-folyamatot, amely az ő további magatartása nélkül is alkalmas arra, 
hogy a bűncselekmény befejezetté váljon. 

közeli és távoli, 
A bírói gyakorlat különbséget tesz a kísérlet megvalósítási foka szerint közeli és távoli 
kísérlet között. Ennek a büntetés kiszabása szempontjából van jelentősége. 

alkalmatlan tárgyon, illetve alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet 
[Btk. 17. § (2). 

A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon 
vagy alkalmatlan eszközzel követik el. 
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Alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet akkor jön létre, ha az elkövető valamilyen 
tényállás-szerű magatartást tanúsít, de a konkrét esetben hiányzik a büntetőjog által védeni 
kívánt érték. Pl. teherben nem lévő nőn magzatelhajtás végett történő művi vagy gyógyszeres 
beavatkozás. 
A tárgy helyszínen nem léte (pl. lopás végett zár feltörése) nem eredményezheti alkalmatlan 
tárgyon elkövetett kísérletet legfeljebb a büntetés mértékének megállapításánál kaphat 
jelentőséget. 

Alkalmatlan eszközzel megvalósított cselekmény esetén a terhelt tényállás-szerű 
magatartást tanúsít, az elkövetési tárgy alkalmas a sérelem előidézésére, ám az elkövető által 
használt eszköz az adott körülmények között, avagy az általa használt módon, illetve 
mértékben nem volt alkalmas a kívánt eredmény, illetve következmény előidézésére. 
Az eszköz lehet abszolute vagy relatíve alkalmatlan. Abszolute alkalmatlanságról lehet szó 
például, ütőszeg nélküli lőfegyver lövésre használva, relatíve alkalmatlanságra lehetne példa 
az élet kioltására nem elegendő méreg beadása. 
 
Alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet vagy alkalmatlan eszközzel megvalósított cselekmény 
esetén a büntetést korlátlanul enyhítése vagy mellőzése csak lehetőség a bíróság számára, 
mert adott esetben a cselekmény még jelenthet bizonyos fokú társadalomra veszélyességet. 
Alkalmatlan tárgyon, illetve alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet, továbbá önkéntes 
elállás és önkéntes eredmény-elhárítás esetén előfordulhat az is, hogy a terhelt maradék 
cselekménye beilleszkedik valamilyen más (rendszerint enyhébb) bűncselekmény törvényi 
tényállásába. A maradék-bűncselekményt illetően a büntetőjogi felelősséget meg kell 
állapítani, és azt szankcionálni kell. 

d) A befejezett bűncselekmény 

A kísérlet valamilyen (egy vagy több) a Btk. Különös Részében írt törvényi tényállás 
végrehajtásának a megkezdését jelenti, viszont e fázisban csak akkor reked meg a magatartás, 
ha a bűncselekmény végrehajtása nem fejeződik be. A befejezett bűncselekmény esetén a Btk. 
Különös Részében írt törvényi tényállás összes eleme megvalósult. A tartós-, illetve állapot-
bűncselekmények a jogellenes helyzet létrehozásával befejezetté válnak, és az elkövetési idő 
addig tart, amíg a jogellenes helyzet fennáll. A gondatlan bűncselekmények körében kizárólag 
befejezett alakzatról lehet szó. 
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7.  A bűncselekmény alanyi oldala (bűnösség, motívum, célzat) 

A bűncselekmény egyik fogalmi eleme a bűnösség, amely lényegét tekintve az elkövető 
cselekménye és tudata között fennálló aktuális pszichés viszonyként határozható meg. A 
szándékosság és gondatlanság esetei a bűncselekmény fogalmánál már szerepeltek. 

Fontos tudnivaló, hogy a "szándékos" kifejezés a törvényi tényállások szövegében hallgatólag 
benne rejlik, a jogszabály külön csak a gondatlan elkövetésre tér ki. 
A szándékosságot és a gondatlanságot a jogalkotó a társadalomra veszélyesség szempontjából 
már az egyes különös részbeli tényállásoknál értékeli. 

A gondatlan elkövetés az esetek kisebb részében és csak akkor büntethető, ha a tv. 
kifejezetten így rendelkezik. A gondatlan elkövetés minden esetben vétség, a büntetési 
tétel keretei jellemzően alacsonyabbak. A gondatlanság fokát a bíróság a konkrét 
büntetési tétel kiszabásánál figyelembe veszi. 

Vegyes bűnösség akkor jön létre, ha az elkövető az alapesetet szándékosan valósítja meg, míg 
a minősített esetben meghatározott eredményre csupán gondatlansága terjed ki. Ekkor az 
egész magatartást, mint szándékos bűncselekményt kell értékelni. Amennyiben a minősítő 
körülmény vonatkozásában a gondatlanság sem állapítható meg, akkor - egyéb feltételek 
megléte esetén - a terhelt csak az alapeseti törvényi tényállás megvalósításáért felel. 
Van olyan szándékos bűncselekmény, amelynek az eredményt tartalmazó minősített esetére 
kizárólag a gondatlanság terjedhet ki, ilyen a Btk. 170. § (5) bekezdésének 2. tételébe ütköző 
halált okozó testi sértés bűntette. Ez esetben a testi sértés okozása szándékos, míg szándékon 
túli, de gondatlan a halálos eredmény okozása. Abban az esetben ugyanis, ha az elkövető 
szándéka a halálos eredményre is kiterjedne, akkor már egy másik bűncselekmény, 
nevezetesen az emberölés valósul meg. 
Az ún. nyitott törvényi tényállások a bűncselekmény elkövetésének módját nem, csak az 
eredményt tartalmazzák. 
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Eredmény 
 

Az eredmény az elkövetési magatartással összefüggésben bekövetkező, a tényállásban 
megjelölt külvilági változás. 
 
Fontos kiemelni, hogy mást jelent a bűncselekmény eredménye, és mást annak 
következménye. Eredményként csak a tényállásban megjelölt következmény vehető 
figyelembe. 
Így például a csalás esetén a bűncselekménnyel okozott kár (csalást követ el, aki jogtalan 
haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz [Btk. 318. §. 
(1) bek.]). A kár ebben az esetben eredmény! 
A bűncselekmény következménye, amennyiben az nem tényállási elem, eredményként nem 
vehető figyelembe. Így például az erőszakos közösülés [Btk. 197. § (1) bek.] eredményt nem 
tartalmazó bűncselekmény (aki mást erőszakkal ... közösülésre kényszerít ...). Ebben a 
bűncselekményben a kényszerítés és a közösülés elkövetési magatartás, eredményt a tényállás 
nem tartalmaz. Ha adott esetben a bűncselekmény passzív alanya az erőszakos közösülés 
miatti szégyenérzetében öngyilkosságot követ el, ez a bűncselekmény következményének 
tekinthető, nem az eredményének. 

Az eredményhez, mint a bűncselekmény minősítő körülményéhez fűzött súlyosabb 
jogkövetkezmények akkor alkalmazhatók, ha az elkövetőt az eredmény tekintetében legalább 
gondatlanság terheli. 
A minősítő körülményre kiterjedhet a gondatlanság mindkét alakzata, tehát a luxuria vagy a 
negligencia. 
A vegyes bűnösségű cselekmény esetében sor kerülhet társtettesség megállapítására, azonban 
ilyenkor is vizsgálni kell, hogy az eredményre, mint minősítő körülményre kiterjed-e 
valamennyi elkövető gondatlansága, ugyanis pl. a testi sértés okozására irányuló közös 
bántalmazás esetén a halálos eredményért nem tartozik büntetőjogi felelősséggel az a vádlott, 
aki a halált eredményező sérülés okozásában a társaival nem vett részt, és a halálos eredmény 
tekintetében a gondatlansága sem állapítható meg. Ha a szándékon túli eredményt illetően a 
tettest (tetteseket) csupán gondatlanság terheli, a felbujtó a tettes(ek) túllépéséért nem tartozik 
büntetőjogi felelősséggel. Vegyes bűnösség esetén nem kerülhet sor kísérlet megállapítására 
sem. 
Van olyan szándékos bűncselekmény, amelynek az eredményt tartalmazó minősített esetére 
kizárólag a gondatlanság terjedhet ki, ilyen a Btk. 170. § (5) bekezdésének 2. tételébe ütköző 
halált okozó testi sértés bűntette. Ez esetben a testi sértés okozása szándékos, míg szándékon 
túli, de gondatlan a halálos eredmény okozása. Abban az esetben ugyanis, ha az elkövető 
szándéka a halálos eredményre is kiterjedne, akkor már egy másik bűncselekmény, 
nevezetesen az emberölés valósul meg. 

Jogeset: 

 
BH1998. 257. A halálos eredményhez, mint a testi sértés minősítő körülményéhez fűzött 
súlyosabb jogkövetkezmények alkalmazása - és a halált okozó testi sértés bűntettének 
megállapítása - indokolt, ha a tettes a sérülés okozásának nyilvánvaló szándékával fejbe rúgja 
a sértettet, és ez által olyan koponyasérülést okoz, amely a sértett másnap bekövetkező 
halálához vezet 

A bűncselekmény eredménye szempontjából vannak alaki (immateriális) és anyagi 
(materiális) bűncselekmények, ez utóbbiakon belül materiális sértő, illetve materiális 
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veszélyeztető bűncselekmények. 
 
Alaki (immateriális) bűncselekmény például a „Feljelentés elmulasztása”. 

„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. Ez a bűncselekmény egyenes és 
eshetőleges szándékkal egyaránt megvalósítható. A cselekmény nem eredmény bűntett. 
Anyagi (materiális) bűncselekmény viszont nyilvánvalóan az emberölés, ami a passzív alany 
halála beálltával válik befejezetté, egyben szükségszerű, hogy az elkövetői magatartás és az 
eredmény között ok-okozati kapcsolat álljon fenn. 
A testi sértés úgyszintén materiális bűncselekmény, befejezettségéhez a test, vagy egészség 
sérülésének bekövetkezése szükséges. 

A bűncselekmény motívuma (indítóoka) 
Néhány szándékos bűncselekmény törvényi tényállása minősítő körülményként fogalmazza 
meg a bűncselekmény motívumát, mely az elkövetőt a bűncselekmény megvalósítására 
sarkalja (pl. az aljas indok az emberölés egyik minősítő körülménye). 
A bűncselekmény célzata 
Kizárólag a szándékos bűncselekmények körében jut büntetőjogi jelentőséghez. A célzat több 
mint szándék, választ ad arra a kérdésre, hogy mit akart elérni az elkövető a 
bűncselekményével. 
Lehetséges, hogy a célzat az alapeset törvényi tényállásának ismérve. Például az 
eltulajdonítási cél a lopásnál. 
Lehetséges, hogy a célzat egy szándékos bűncselekmény minősítő körülménye (pl. 

nyereségvágy az emberölésnél). 

Amennyiben a Btk. egy adott bűncselekménynél sem a motívumot, sem a célzatot nem 
szerepelteti tényállási elemként vagy minősítő körülményként, akkor ezek a büntetés 
kiszabása során juthatnak jelentőséghez. 
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8. A bűncselekmény elkövetői 
 

Elkövetők alatt a Btk. a tettest, a közvetett tettest és a társtettest (tettesek), valamint a 
felbujtót és a bűnsegédet (részesek) érti. A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési 
tételt kell alkalmazni. 
 
Az elkövetők fogalma valójában gyűjtőkategória, amelynek két fő csoportja van. A tettesek és 
részesek között különbségtétel azon az alapon határozható meg, hogy a tettesek törvényi 
tényállási elemet valósítanak meg, míg a részesek nem valósítanak meg törvényi tényállási 
elemet. 
A szándékos bűncselekményeknek lehet tettese, társtettese és részese egyaránt, míg a 
gondatlan bűncselekmények valamennyi elkövetője önálló tettesként felel, e deliktumoknál a 
társtettesség és a részesség is kizárt. 
Ezen túl a Btk. a többes elkövetői alakzatokat más szakaszokban is meghatározza, 
nevezetesen 
- bűnszövetség (Btk. 137. § 7.); 
- bűnszervezet (Btk. 137. § 8.); 
- csoportos elkövetés (Btk. 137. § 13.) esetén. 
 
Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 

> Önálló tettes a törvényi tényállást saját tevékenységével egyedül valósítja meg. 
Önálló tettességről van szó, ha a tettes a bűncselekmény elkövetéséhez eszközt használ (pl. 
emberöléshez egy lőfegyvert), vagy egy állatot használ fel (kutya, mérge skígyó), de arra is 
volt példa, hogy lopásra idomítottak be állatokat. 
Egyes közös cél irányába mutató bűncselekményeknek több önálló tettese is lehet (pl. a 
Btk.246.§ szerinti fogolyzendülés, mely több fogoly együttes cselekményét követeli meg. 

> Közvetett tettesség akkor jön létre, ha az elkövető nem önmaga, hanem más - 
büntetőjogilag felelősségre nem vonható - személy felhasználásával, tipikusan 
rábírásával, követi el a bűncselekményt. A közvetett tettesség esetei: 

- gyermekkorú, azaz 14 éven aluli személy felhasználása (Btk. 23. §); 
- beszámítási képességgel nem rendelkező személy felhasználása (Btk. 24. §); 
- kényszer hatása alatt álló személy felhasználása (Btk. 26. §); 
- fenyegetés hatása alatt lévő személy felhasználása (Btk. 26. §); 
- tévedésben lévő személy igénybevétele (Btk. 27. §). 
A "közvetett" tettes ugyanúgy büntethető, mintha saját maga követte volna el a 
bűncselekményt; 

> Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását, egymás 
tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg; 

A társtettesség az alanyi oldalon a szándékegységet, a tárgyi oldalon a törvényi tényállás 
részben vagy egészben történő közös megvalósítását jelenti. 
A társtettesek szándékegységének az alaptényállásra kell kiterjednie. 
Előfordulhat, hogy az eredeti szándékot az egyik elkövető mennyiségileg túllépi, ilyenkor a 
társtettesek cselekményének minősítése eltérő lehet. Mennyiségi túllépés akkor történik, ha a 
társ olyan súlyosabb bűncselekményt követ el, amely magában foglalja a szándékegységbe 
tartozó bűncselekményt is. Minőségi túllépés esetén a tettes társa a szándékegységen túlmenő 
más bűncselekményt is elkövet. Erre azonban a társtettesség már nem terjedhet ki. 
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A társtettesi elkövetés - mint a társadalomra fokozottabban veszélyes magatartás - súlyosító 
körülményként értékelendő. 

Jogeset: 
BH1995. 326. Az pedig, aki a társa szándékát felismerve a boltvezető figyelmét eltereli az 
elvétel megkönnyítése érdekében, nem társtettese, hanem bűnsegéde a lopásnak 

Ezen túl a Btk. a többes elkövetői alakzatokat más szakaszokban is meghatározza, 
nevezetesen 
bűnszövetség (Btk. 137. § 7.); 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; 

csoportosan követik el a bűncselekményt (Btk. 137. § 13.), ha az elkövetésben legalább 
három személy vesz részt, Csoportosan elkövetettnek minősül a bűncselekmény, ha három 
vagy több személy a bűncselekmény helyszínén vagy annak közelében tettesként 
(társtettesként), illetve - a tettes (társtettes) mellett - részesként: bűnsegédként vagy 
felbujtóként vesz részt a bűncselekmény elkövetésében; 
 
A csoportos elkövetés adott cselekményeknél minden esetben minősítő körülmény. 
bűnszervezet (Btk. 137. § 8.) 
Három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő 
csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos 
bűncselekmények elkövetése. 

Azonban bűncselekményt adott esetben nemcsak az követ el, aki valamely törvényi tényállást 
valósít meg. Ellenkező esetben büntetlenül maradna az, aki nem önmaga valósítja meg pl. az 
emberölést, hanem erre mást bír rá. Erre a személyre ugyanis nem illik az a különös részi 
tényállás, hogy „aki mást megöl”, így cselekménye nem tényállásszerű. Büntetőjogi felelős-
ségének alapját az Általános rész rendelkezése (diszpozíciója) alapozza meg, amely szerint 
felbujtóként büntetendő az, aki a bűncselekmény elkövetésére mást szándékosan rábír [Btk. 
21.§ (1) bek.]. Tehát ha adott esetben valaki mást rábír arra, hogy a sértettet ölje meg, és ez be 
is következik, az emberölés tényleges végrehajtója a Btk. Különös részében foglalt törvényi 
tényállás megvalósítása miatt és tettesként felel, míg a rábíró az általános részben foglalt 
diszpozíció megvalósításáért, felbujtóként fog felelősséggel tartozni. 

Részesek azok, akik nem valósítanak meg tényállásszerű magatartást, de tudnak a 
szándékos alapcselekményről és járulékos jelleggel kapcsolódnak hozzá. A tettesekre és 
a részesekre azonos büntetési tétel alkalmazható 

> Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. A felbujtó 
magatartását egyenes szándékkal (magatartása következményeit kívánva) valósítja 
meg, "szellemi ráhatása" révén. A felbujtó magatartásának társadalomra veszélyessége 
rendkívül nagy, magatartása nélkül a bűncselekmény nem valósulna meg; 

> Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt (pl. 
falaz egy betörésnél). A szándékos segítségnyújtás megvalósulhat: 

• pszichikai- (pl. segítséget ígér) és 
• fizikai (pl. álkulcs készítése) bűnsegély formájában, de a segítségnyújtásnak a 

bűncselekmény elkövetése előtt vagy azzal egyidejűleg kell történnie. 
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A bűnsegédi magatartástól meg kell különböztetni az önálló bűncselekményként 
büntetni rendelt bűnpártolást. 

A bűnpártolás olyan járulékos bűncselekmény, amelynek alapját egy tőle függetlenül 
megvalósult bűncselekmény teremti meg, vagyis alapbűncselekmény nélkül önállóan nem is 
létezhet. A bűnpártolás tettese bárki lehet, kivéve az alapbűncselekmény tettesét, vagy 
részesét. 

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. 

A bűnpártoló csak az alapbűncselekmény befejezése, vagy megkísérlése után kapcsolódik 
a bűncselekményhez. Abban az esetben ugyanis, ha az utólagos segédletet előre 
megígéri, pszichikai bűnsegédként vonható felelősségre. 

 
A bűnpártolás elkövetési magatartásai, a hatóság üldözése elől való meneküléshez történő 
segítségnyújtás, a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására való törekvés, valamint a 
bűncselekményből származó előny biztosításában való közreműködés. Mindhárom elkövetési 
magatartás kizárólag tevéssel követhető el. 

A bűnpártolás elkövetője alapesetként „csak” vétséget követ el és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. A törvény súlyosabb büntetéssel fenyegeti (bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztés) a bűnpártolást akkor, ha azt haszonszerzés céljából 
követik el. Haszonszerzési célzaton vagyoni előny szerzésére törekvést kell érteni. 
Még szigorúbb büntetéssel fenyegeti a törvény a bűnpártolást (öt évig terjedő 
szabadságvesztés), ha a cselekményt súlyos bűncselekménnyel (pl. emberölés, emberrablás, 
terrorcselekmény) kapcsolatban követik el. 

Jogeset: 
FBK 1991/11. Nem társtettese a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopásnak - hanem a 
bűnpártolás bűntettét valósítja meg - az a vádlott, aki a társai által eltulajdonított 
páncélszekrényt - ígért pénzjutalom ellenében - a lakásán feltöri azért, hogy társai a 
páncélszekrényben lévő pénzhez jussanak [1978. évi IV. törvény 244. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés, 20. § (2) bekezdés] 
BH2005. 4. Emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettét valósítja meg a 
sértettet - az emberölési alapcselekmény előtt - bántalmazó terhelt, aki a sértett megfojtásában 
sem tettesként, sem részesként nem működik közre, azonban a bűncselekmény helyszínének a 
megváltoztatásával, az idegenkezűségre utaló nyomok eltüntetésével, az önkezűség 
látszatának keltésével - terhelttársa ölési cselekményével kapcsolatban - törekszik a 
büntetőeljárás sikerét meghiúsítani [Btk. 244. § (1) bek. b) pont, (3) bek.]. 
BH1999. 438. A tárgyi bűnpártolás és az orgazdaság elhatárolása szempontjából annak van 
jelentősége, hogy míg bűnpártoló elsődlegesen az alapcselekmény elkövetőjének az 
érdekében cselekszik, addig az orgazda a cselekmény elkövetésével a saját vagy más - de az 
alapcselekmény elkövetőjén kívülálló - személy részére történő haszonszerzésre törekszik 
[Btk. 244. § (1) bek. c) pont és (2) bek., 326. § (1) bek. és (4) bek. a) pont]. 



 32 

9.  A büntetőjogi felelősségrevonás akadályai 

A Btk. a büntetőjogi felelősségrevonás akadályait két csoportra osztja,  
 a büntethetőséget kizáró, illetve 
 a büntethetőséget megszüntető okokra. 

A két csoport között alapvető különbség, hogy míg 
 a büntethetőséget kizáró okok a cselekmény elkövetésének idején meglévő olyan 

körülmények, amelyek - annak ellenére, hogy a történeti tényállás a Btk. Különös 
Részében meghatározott valamely törvényi tényállással egyezik - már eleve kizárják a 
bűncselekmény létrejöttét, ennek egyenes következményeként a büntetőjogi 
felelősségre vonást; 

 a büntethetőséget megszüntető okok esetében a bűncselekmény elkövetése után 
bekövetkezett olyan körülményekről van szó, amelyek az eredetileg meglévő, 
ténylegesen létrejött büntethetőséget szüntetik meg. 

 

A büntethetőséget kizáró okok 

A büntethetőséget kizáró okokat a jogirodalom általában további három csoportra osztja, 
nevezetesen a beszámítást kizáró, a bűnösséget kizáró, és a cselekmény társadalomra 
veszélyességét kizáró okok csoportjára. 

1. A beszámítási képességet kizáró okok: 

A beszámítási képességet kizáró okok közös jellemzője, hogy fennállásuk következtében 
hiányzik az alannyá válás egyik feltétele az akarati és felismerési képesség, vagyis a 
beszámítási képesség. 

- a gyermekkor, 
- a kóros elmeállapot, 
- a kényszer és fenyegetés, 
- a jogos védelemnek az a fordulata, amikor az elkövető ijedtségből, menthető 

felindulásból nem képes a szükséges mértéket felismerni, vagy e felismerése 
korlátozott. 

A beszámítást kizáró okok közös jellemzője, hogy hiányzik a bűncselekmény alanya. 

a. A bűnösséget kizáró okok: 
- A tévedés 

A tévedés a szándékos bűnösséget zárhatja ki, de amennyiben a tévedést gondatlanság 
okozta és a törvény a gondatlanságból eredő elkövetést is büntetni rendeli, a gondatlan 
bűncselekményért az elkövetőt felelősség terheli. 
- Az elöljáró parancsa 

b. A társadalomra veszélyességet kizáró okok csoportjába tartozik  

- a jogos védelem 
- a végszükség 

Idetartoznak továbbá a bírói gyakorlat által kialakított büntethetőséget kizáró okok is, így 
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pl. 
- sértett beleegyezése 
- a fegyelmezési jogkör gyakorlása 
- a jogszabály engedélye 
- a megengedett kockázatvállalás 

A cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró ok fennállásakor a cselekmény büntető 
anyagi jogi szempontból szintén nem minősül bűncselekménynek, annak ellenére, hogy 
egyébként tényállásszerű. A Btk. Különös Részében meghatározott tényállások 
megvalósítását ugyanis bizonyos feltételek megléte esetén a Btk. más jogszabály vagy a 
büntető jogalkalmazói gyakorlat megengedi. 

1. a gyermekkor; 
Nem büntethető, aki a cselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét nem töltötte be (az 

elkövető a születésnapján még gyermekkorúnak minősül). A gyermekkorú által megvalósított 
tényállásszerű magatartás - az alany hiánya miatt - nem bűncselekmény ez a tény azonban 
nem zárja ki, hogy a gyermekkorúval szemben bizonyos - nem büntetőjogi - intézkedések ne 
lennének alkalmazhatóak. A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 15. § (4) bekezdése értelmében számos intézkedés foganatosítható a 
gyermekkorú elkövetővel szemben. Ezek: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 
h) az utógondozói ellátás elrendelése. 

A gyakorlatban bizonyos cselekményfajtáknál a fiatalkorú, vagy felnőtt elkövetők 
gyermekkorú személyeket vesznek igénybe. Ez történhet úgy, hogy a cselekményt velük 
együtt követik el, vagy úgy, hogy velük követtetik el. Az utóbbi esetben egyértelmű, hogy 
az elkövetésért a gyermek helyett az őt rávevő tartozik büntetőjogi felelősséggel mégpedig 
mint közvetett tettes. Amennyiben a csoportos elkövetés büntetőjogilag értékelendő 
körülmény, akkor a gyermekkorú részvétele megalapozza a csoportos elkövetéskénti 
minősítést annak ellenére, hogy ő maga nem büntethető. Ezzel szemben a társtettesség, 
illetve a bűnszövetség megállapítására nem nyújt alapot, hiszen ahhoz az szükségeltetik, 
hogy a cselekményt két, vagy több büntetőjogilag felelősségre vonható személy kövesse el. 

2.  a kóros elmeállapot; 
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. Ez a büntethetőséget kizáró ok nem alkalmazható arra, aki a cselekményt 
önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követi el. 

A terhelt iskolázatlansága, a környezeti behatások következtében személyiségszerkezetének 
kevéssé összetett volta nem keverendő össze a beszámítási képességgel, hiszen az ismeretek 
hiánya az elmeműködés kóros voltával nem azonosítható. 

A kóros elmeállapot gyűjtőfogalma alatt a törvény öt pszichiátriai kórképet sorol fel, ezek (a 
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felsorolás nem taxatív, csupán példálódzó jellegű): 

> elmebetegség amely az agykéreg tartósabb megbetegedése. Az elmebetegnek kóros 
észlelései vannak, ezt azonban nem ismeri fel. A leggyakrabban elmebetegségnek 
tekintett kórképek: a skizofrénia, paronoia, a mániás depresszió és a bénulásos 
elmezavar. 

> gyengeelméjűség, amely elsősorban az értelmi teljesítőképesség súlyos beszűkülését 
jelenti. 

Az értelmi funkciók teljesítményzavarát az intelligencia tesztek regisztrálják, az 
értelmi fogyatékosság az IQ teszt segítségével osztályozható. 
Az átlagos normál IQ szint 90-100, gyengeelméjűségről 70 IQ alatt beszélhetünk. 

A gyengeelméjűség: 
 legenyhébb fokozata a debilitás 50-70IQ, 

a kisegítő iskola nyolc osztályát is képesek elvégezni 
• középsúlyos az imbecillitás 30-50 IQ, 

csak terápiás jellegű foglalkoztatásra képesek 
• legsúlyosabb fokozat az idiótizmus 30 IQ alatt 

önmagukról sem képesek gondoskodni. 

> szellemi leépülés (dementia) 

Betegség (pl. Alzheimer vagy Parkinson kór), mérgezés vagy idős kor miatt bekövetkező végleges 
és általában előrehaladó szellemi hanyatlás. 

> tudatzavar 

Átmeneti állapotban teljes vagy részleges emlékezéshiány (homályállapot) alakul ki. 
Az önhibából leittasodó, s ennek következtében tudatzavar állapotában bűncselekményt 
elkövetőt olyannak kell tekinteni, mint akinek a beszámítási képessége teljes. A minősítés 
körében - a tárgyi oldal beható vizsgálata alapján - kell eldönteni azt, hogy az alanyi oldal 
teljessége esetén a magatartás miként minősülne EBH2004. 1102. 

> személyiségzavar 

Büntetőjogi szempontból legjelentősebb fajtája a pszichopátia. 
Nem betegség, hanem állapot. Diszharmonikus személyiséget takar, akinek érzelmi világa, 
reakciói eltérnek az átlagtól. Kóros voltuk nehezen bizonyítható, és az orvostudomány is csak 
a kialakulás alapján, az illető életkörülményeiből következtethet rá, vagy hosszú megfigyelés 
alapján. Csak abban az esetben minősül kórosnak, ezért a Btk. akkor értékeli, ha a beszámítási 
képességet legalább korlátozza, azaz súlyos fokú patológiás vonásokat mutat. 

Annak eldöntése, hogy a terhelt szenvedett-e a cselekmény elkövetésekor olyan kóros 
állapotban, amely a beszámítási képességét kizárta vagy korlátozta szakértői kérdés is, a 
bíróság köteles igazságügyi szakértőt kirendelni. Ha nem állapítható meg egyszeri 
vizsgálattal, a terhelt elmeállapota, akkor a bíróság legfeljebb egy hónapra elrendelheti a 
terhelt elmeállapotának a megfigyelését, és e célból elmegyógyintézetbe utalhatja. 

Ha tehát a kóros elmeállapot a beszámítási képességet az elkövetéskor teljesen kizárta, az 
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elkövető nem büntethető. Ám, ha az a bűncselekmény, amit elkövetett, személy elleni 
erőszakos, vagy közveszélyt okozó, és büntethetőség esetén 1 évnél súlyosabb 
szabadságvesztést szabna ki a bíró, és tartani lehet attól, hogy ha szabadlábon marad, újból 
ilyen bűncselekményt követ el, akkor kényszergyógykezelés alkalmazására kerülhet sor. (Ez 
egy intézkedés.) A felmentő ítéletben rendelik el. 
Amennyiben a kóros elmeállapota beszámítási képességét az elkövetéskor pusztán korlátozza, 
a bíró a büntetést korlátlanul enyhítheti. 
Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség (A III. számú 
Büntető Elvi Döntés tárgyalja részleteiben az ittas vagy bódult állapotban elkövetett 
bűncselekményekért való felelősség kérdéseit.) 

A kóros elmeállapotra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók arra, aki a 
cselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban követi el. 
3. a kényszer és a fenyegetés; 

Nem büntethető, aki a cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, 
amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. 
A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés az elkövetőt korlátozza az 
akaratának megfelelő magatartásban. 
A kényszer és a fenyegetés az elkövetőt a külvilágból érő olyan inger, amely alkalmas annak 
elérésére, hogy az elkövető az egyébként helyes felismerésének megfelelő magatartást 
tanúsítson. A kényszer és a fenyegetés a cselekvési akaratot és nem a tudati felismerést 
befolyásolja. 

A kényszer fogalmát a törvény nem határozza meg, azt a bírói gyakorlat lényegében a más 
testére kifejtett fizikai ráhatással azonosítja, de ettől eltérő esetek is előfordulhatnak. 
Ilyen pl., ha valakit bezárnak, mozgássérültnek elveszik a segédeszközét azért, hogy ne 
tudja a szükségszerű magatartást tanúsítani. 
A kényszernek két fokozata ismert. Az egyik az 

> akaratot megtörő (vis absoluta) a másik az 
> akaratot hajlító (vis compulsiva). 

Mindig a konkrét ügyben kell vizsgálni, hogy az alkalmazott erőszak, fenyegetés az adott 
személy személyiségét, érzelmi, értelmi világát, aktuális fizikai állapotát figyelembe véve 
milyen szintű ellenállást tett lehetővé, és a vele szemben alkalmazott behatások milyen 
következményekkel jártak az akarati cselekvésére. 
Az akaratot megtörő kényszer, fenyegetés kizárttá teszi, hogy a célzott személy a saját 
akaratának megfelelően cselekedjék, sőt adott esetben az akaratával ellentétes cselekedetre 
veszi rá. Ezekben az esetekben a kényszer, fenyegetés hatása alatt álló személy nem 
büntethető, a kényszert, fenyegetést alkalmazó személy közvetett tettesként felel az elkövetett 
cselekményért. 
Azokban az esetekben, amelyekben az erőszak, fenyegetés csupán korlátozó körülményként 
jelentkezik, akkor korlátlan enyhítésnek van helye - ami természetesen a bíróság számára 
csupán lehetőség és nem kötelező -, ugyanakkor a közvetett tettesség helyett felbujtóként 
felel a kényszer, fenyegetés alkalmazója. 
A fenyegetés: súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a 
megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. 
 
 
 
 
Súlyos hátrányként értékelendő az olyan támadás, amelyet egyébként a törvény 
bűncselekményként büntetni is rendel, például testi sértéssel való fenyegetést; de 
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megállapítható ez abban az esetben is, ha büntető feljelentéssel, vagy olyan tények közlésével 
fenyeget az elkövető, amely a megfenyegetett személy vagyoni, családi érdekeit, becsületét 
érintheti. További feltétel, hogy a kilátásba helyezett súlyos hátrány alkalmas legyen a 
megfenyegetettben komoly félelem keltésére. 
 
Az alkalmasság kérdésének eldöntése kapcsán a sértett helyzetéből kiindulva kell vizsgálódni. 
A szubjektív elemek mellett a fenyegetettségnek egy bizonyos szintű súlyt el kell érnie. 
Összességében a fenyegetésnek olyannak kell lennie, amely objektíve alkalmas arra, hogy a 
sértettet szabad akaratával ellentétes cselekvésre késztesse, benne komoly félelmet keltsen. 
Egyes bűncselekmény-kategóriáknál úgynevezett kvalifikált fenyegetést követel meg a 
törvény, ilyen pl. az élet- vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés. 
 
Jogeset: 
BH1998. 111. Az emberölés elkövetője részéről nyomban az ölési cselekmény végrehajtása 
után annak a kilátásba helyezése, hogy az ölési cselekménynél jelen levő fiatalkorú személyt 
is megöli, ha az a bűncselekmény nyomait nem tünteti el: olyan fenyegetés, amely kizárja a 
fiatalkorú büntethetőségét az emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntette 
vonatkozásában 
 
4. a tévedés; 

Nem büntethető, aki a cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy az a 
társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van. Ugyancsak nem büntethető 
az elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott. A tévedés azonban nem 
zárja ki a büntethetőséget, ha gondatlanság okozza, és a törvény a gondatlanságból eredő 
elkövetést is bünteti. 

A tévedés két fajtáját különbözteti meg a hatályos jogi szabályozás: 
> ténybeli tévedést és 
> a társadalomra veszélyességben való tévedést. 

Ténybeli tévedésről akkor beszélhetünk, ha az elkövető a különös részben megfogalmazott 
valamely tényállás tárgyát, tárgyi oldalát tekintve van tévedésben. Ennek az a jogi 
következménye, hogy a cselekmény minősítésekor figyelmen kívül kell hagyni azt a 
tényállási ismérvet, amelyben az elkövető tévedésben volt. 
Ha például az elkövető nem tudta, hogy a bántalmazott személy hivatalos személy, ezt a 
körülményt az ítélethozatalnál figyelmen kívül kell hagyni. 
A tévedésből következően lehetséges, hogy a cselekmény nem bűncselekmény, vagy 
bűncselekmény, de másként minősül, hiszen a tévedés nem általánosságban büntethetőséget 
kizáró ok, hanem csupán annak a bűncselekménynek a megállapítását zárja ki, amelynek 
tényállási eleme tekintetében a tévedés fennállt. 
A tévedéstől eltérő a helyzet az ún. elvétésnél. Például az elkövető összetéveszti a sértettet az 
általa eredetileg megtámadni szándékozott személlyel. Ilyen esetben bűncselekmény 
megállapításának természetesen helye van. 

A társadalomra veszélyességben való tévedés az elkövető jogellenességi szándékára van 
hatással. A Btk. szerint nem büntethető az, aki a cselekményét abban a téves feltevésben 
követte el, hogy cselekménye nem veszélyes a társadalomra és ezen feltevésre alapos oka 
volt. A társadalomra veszélyesség tudatát kizárhatja az is, hogy az elkövető - ugyan tévesen, 
de - valamely társadalomra veszélyességet kizáró körülmény meglétét feltételezi. 
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Leggyakrabban előforduló elsősorban a vélt jogos védelem, a sértett beleegyezése, a 
végszükség téves képzete. 

A személyben vagy tárgyban való tévedés jellemzője az, hogy az elkövető eleve nem arra a 
személyre vagy dologra irányítja cselekményét, akire vagy amire akarta. 
A személyben vagy tárgyban való tévedés nem érinti az elkövető büntethetőségét. Ezt 
kiválóan szemlélteti egy a XIX. századi híres bűneset (Rose-Rosahl-eset), amely szerint 
Rosahl 300 tallér jutalom ígéretével rábírta Rose-t, hogy éjjel álljon lesbe a lieskau-i út 
mellett, és lője le az arra menő Schiele-t. Rose ennek megfelelően éjjel lesben állt, s amikor 
látta, hogy megadott időben egy ember közeledik, azt Schiele-nek tartván lelőtte. Az áldozat 
azonban nem Schiele volt, hanem egy Harnisch nevű tanuló. Természetesen ilyen esetben a 
személyben való tévedés nem érinti a megvalósult szándékos emberölés megvalósulását: az 
elkövető szándéka más ember megölése volt, és cselekménye következtében egy ember életét 
vesztette. 
 
A tévedés e körben azért lehet releváns is, ha például az elkövető a haragosát akarja megölni, 
azonban éjszaka nem ismeri fel, hogy akire rálő, az nem a haragosa, hanem egy hivatalos 
személy (például rendőr). A törvény a hivatalos személy ellen elkövetett emberölést 
súlyosabban rendeli büntetni, mint az emberölés alapesetét. Ebben az esetben viszont, mivel 
az elkövető nem tudott arról a lényeges tényről, hogy az általa megölt ember hivatalos 
személy, e tény nem írható a terhére, és csak az emberölés alapesete szerint fog felelősséggel 
tartozni. 
 
Ebben a körben sajátos a büntetőjogi megítélés az elvétés esetén. Elvétésről akkor beszélünk, 
ha az elkövető a célba vett személyre irányítja a cselekményét, a cselekmény következménye 
azonban elvétés folytán más személyen következik be. Példaként erre az szolgálhat, ha az 
elkövető emberölési szándékkal haragosára irányítja lőfegyverét, a halálos lövés azonban nem 
a célba vett haragost, hanem a mellette lévő személyt éri. Míg a személyben való tévedés nem 
érinti az elkövető felelősségét, addig az elvétés esetén ún. kettébontott értékelést kell végezni. 
Az elkövető a célba vett személy irányában minden esetben szándékos bűncselekmény 
kísérletéért tartozik felelősséggel, a cselekménnyel ténylegesen érintett személy 
vonatkozásában pedig gondatlan bűncselekményért felelhet, amennyiben az okozott 
eredményre a gondatlansága kiterjedt, és a bűncselekménynek van büntetni rendelt gondatlan 
alakzata. 

5.  a jogos védelem; 

A Büntető Törvénykönyvet a 2009. évi LXXX. törvény számos ponton módosította, a 
módosítások jelentős részben a szigorítás irányában történtek. Ez a módosítás a jogos 
védelmet is érintette. 
Nem büntethető, akinek a cselekménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy 
közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához 
szükséges. 
Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető 
felindulásból túllépi. 
A Btk. 2009 évi módosítása után a korábbi szabályozással szemben akkor is felmentő ítélet 
hozható, ha az ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt csupán korlátozta az elhárítás 
szükséges mértékének felismerésében. 

 



 38 

A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől (ez is új rendelkezés). 

A módosított törvény - a korábban hatályos Btk. -tól eltérően - kifejezetten leszögezi, hogy a 
megtámadottnak nincs kitérési kötelezettsége. A korábbi ítélkezési gyakorlat elsősorban a 
felmenő, a testvér, a házastárs, az élettárs, a gyermekkorú személy, a terhes nő és a láthatóan 
kóros elmeállapotú személy támadásával szemben kívánta meg a megtámadottól, hogy a 
támadás elől térjen ki, feltéve, hogy a kitérés lehetséges és veszélymentes. A legújabb 
ítélkezési gyakorlat azonban egyre szűkítette a kitérési kötelezettség értelmezését, így 
különösen a lemenőnek a felmenővel szembeni ilyen kötelezettségét nem állapította meg. A 
mai társadalmi viszonyok között - különös tekintettel a családon belül elkövetett erőszakos 
cselekmények megváltozott megítélésére - már nem állja meg a helyét a korábbi, a 
megtámadott védekezési jogát szűkítő ítélkezési gyakorlat. A jövőbeli ítélkezés számára 
egyértelmű iránymutatást ad a törvény azzal, hogy a továbbiakban nem követeli meg a 
megtámadottól a támadás előli menekülést. 

A jogos védelem támadást feltételez, mégpedig a jogtalanság talaján állót. Az általánosan 
elfogadott elvek szerint támadáson aktív emberi magatartást kell érteni. Jogtalan a támadás, 
ha a támadó cselekménye valamely bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. 

 
Jogos védelemre csak emberi támadás esetén kerülhet sor, állat támadása végszükségi 
helyzetet idézhet elő. A jogos védelem megállapíthatóságának feltétele, hogy a jogtalan 
támadás, vagy annak közvetlen veszélye és az elhárító magatartás időben egybe essék. 

Ennek hiányában időbeli túllépésről beszélünk. A jogos védelemben cselekvő személynek a 
törvény csak addig a pontig biztosít büntetlenséget, amíg cselekménye idő- és szükségszerű. 
Nincs helye jogos védelmi helyzet megállapításának a jogtalan támadás befejezése után, ha 
újabb támadás veszélye közvetlenül nem fenyeget. A jogos védelem esetében a támadás-
elhárítás - mint cél - szabja meg a határt. A megtorlás kívül esik a jogos védelem körén. 

A jogos védelmi helyzet megállapítása esetén vizsgálandó, hogy a védelmi pozícióban lévő 
személy magatartása arányos volt-e. Ennek hiányában a jogos védelem túllépésével állunk 
szemben. 

A védekezéshez szükséges mértéket túllépi, aki aránytalanul súlyosabb sérelmet okoz, mint 
amilyen sérelemmel az elhárítani szándékolt támadás fenyegetett. Ezen tétel alól kivételt 
képez az élet ellen irányuló támadás, ahol az arányosság vizsgálata a támadás céljából 
adódóan szükségtelen. 
Viszonylag gyakran előfordul, hogy az elkövető jogos védelemben cselekszik, illetőleg 
védekezése során erre hivatkozik. 

A jogos védelem szükségességének megítélését nem lehet kizárólag a támadó és a védekező 
személynél levő eszközök veszélyességének mechanikus vizsgálatára korlátozni, hanem a 
konkrét veszélyhelyzet felmérése, az egymással szemben álló személyek adottságai, a 
támadók, illetőleg védekezők számaránya, fizikai erőfölénye és az ebből fakadó támadási és 
védekezési lehetőségek alapján kell a helyzetet értékelni. 

A jogos védelmi cselekmény arányossága szempontjából azt kell vizsgálni, hogy az elhárító 
magatartás nem idézett-e elő aránytalanul nagyobb sérelmet, mint amelyet a jogtalan támadás 
okozott volna. 
Az élet ellen irányuló támadás esetén azonban - a védett jogtárgy egyenértékűsége folytán - az 
arányosság vizsgálata szükségtelen. 
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Más a helyzet, ha a támadás a testi épség ellen irányul. Ilyen esetben az elhárító 
magatartásnak arányban kell állnia a támadással. Nem jelenti az arányosság 
követelményének a megsértését, ha az életveszélyes testi sértés okozását célzó jogtalan 
támadás elhárítása a támadó halálát eredményezte. 

A szükségességet és arányosságot tárgyi tényezők alapján kell megítélni. Ilyen nézőpontból 
kell vizsgálni, hogy mennyiben volt elvárható a megtámadottól a támadás-elhárításhoz 
szükséges mód és mérték helyes megválasztása. 
A jogos védelem körében kifejtett cselekmény értékelése megelőzi az erős felindulásban 
elkövetett emberölés miatti felelősség megállapítását. 
Ha az elkövető a valóságos helyzet téves felismerése folytán abban a tudatban cselekszik, 
hogy ellene jogtalan támadást intéztek, vagy ilyennel közvetlenül fenyegették (vélt jogos 
védelem), a tévedésre vonatkozó rendelkezéseket (Btk. 27. §) kell alkalmazni. 
 
6. A megelőző jogos védelem (új szabály) 

Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás 
megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és 
annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá ha a védekező a sérelem 
elkerülése érdekében mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt. 

A 2009. évi LXXX. törvény módosítása előtti ítélkezési gyakorlat szerint nem áll fenn jogos 
védelmi helyzet, ha valaki a saját vagy más személye, vagy javai elleni esetleges jövőbeli 
támadás megelőzése érdekében olyan védőberendezést alkalmaz, amely a támadónak sérülést 
okozhat. A törvény a jogos védelem kriminálpolitikai céljának hangsúlyosabb előtérbe állítása 
érdekében kifejezetten megengedi az ilyen eszköz alkalmazását. A törvény ezért a jogos 
védelem körében új rendelkezésként szabályozza az ún. megelőző jogos védelmet. 
A törvény értelmében nem a védekezőnek kell viselnie a jogos védelem jelenlegi szabályai 
szerint nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán védelmezhető javak (például a tulajdonos 
szokásos tartózkodási helyétől távol lévő ingatlan) elleni jogtalan támadás eshetőségének a 
kockázatát. 
A megelőző jogos védelem olyan jogtalan támadás megelőzésére irányul, amely a jövőben a 
védekező vagy más személye vagy javai ellen irányulhat. A megelőző jogos védelem szabálya 
a jogos védelemtől eltérően nem utal a védendő értékek között a saját, illetve mások személye 
és javai mellett a közérdekre. Ezzel a törvény kifejezi azt, hogy a megelőző jogos védelem 
csak abban a szűkebb körben értékelhető, ha ténylegesen személyek vagy javak elleni 
támadás veszélye áll fenn. 
A jogtalan támadás ismérveivel kapcsolatban a jogos védelemre vonatkozó általános 
szabályok itt is irányadóak. A jogos védelmi helyzettől eltérően itt azonban a jogtalan 
támadással nem elhárító cselekmény áll szemben, hanem megelőző jogos védelmi eszköz 
alkalmazása. 
A megelőző jogos védelem csupán akkor zárja ki a büntetendőséget, ha az alábbi három 
feltétel együttesen érvényesül. 

 A megelőző védelmi eszköz alkalmazása egyrészt nem lehet az élet kioltására 
alkalmas, 

 A megelőző védelmi eszköz alkalmazása folytán a jogtalan támadó szenvedjen 
sérelmet; 

 A megelőző védelmi eszköz alkalmazója az adott helyzetben minden tőle elvárhatót 
tegyen meg a sérelem elkerülése érdekében. 
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A törvény ésszerű korlátokat állít a lehetséges védelmi eszközök alkalmazása útjába a 
szélsőséges esetek elkerülése érdekében. Az élet kioltására alkalmas védelmi eszköz 
használata (így például szúró, vágó fegyver, lőfegyver automatikus működésbe hozatala, vagy 
nagy erősségű, illetőleg magas feszültségű áram alkalmazása) nem eredményezhet 
büntetlenséget. Az élet kioltására alkalmas eszköz fogalma nem ismeretlen a magyar 
büntetőjogban, a Btk. 137. § 4. pont b) alpontjában szereplő, „felfegyverkezve” fogalom is 
használja azt. 

A megelőző jogos védelem során maga a védekező is kockázatot vállal. Nem zárható ki 
ugyanis az, hogy a jogtalan támadás végül nem következik be, ám az annak eshetőségére 
történő védekező felkészülés mégis büntetőjogilag tilalmazott eredményre vezet, így például 
nem a jogtalan támadót éri sérelem, hanem egy vétlen személyt. Jogtalan támadás hiányában a 
megelőző jogos védelem kockázatát a védekezőnek kell viselnie, ami azt jelenti, hogy ha a 
védelmi eszköz vétlen személynek okoz sérelmet, e sérelem gondatlanságból történt 
okozásáért (például testi sértés, vagy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gondatlan 
vétsége miatt) a védekező felel. 

Végezetül a törvény előírja a védekező fél számára azt a kötelezettséget, hogy a sérelem 
elkerülése érdekében az adott helyzetben minden tőle elvárhatót megtegyen. Ez a 
kötelezettség teljesíthető például a jogtalan támadás esetleges következményire a figyelmet 
közvetlen, vagy közvetett módon felhívó valamely jelzés (felirat, ábrázolás, fény-, vagy 
hangjelzés) alkalmazásával. A „tőle elvárhatóság” fogalma nem ismeretlen a magyar 
büntetőjogban, a gondatlanság egyik formája, a hanyagság is (Btk. 14. §), valamint a 
segítségnyújtás elmulasztása tényállása (Btk. 172. §) is használja. A „tőle elvárhatóság” 
minden esetben az ügy egyedi körülményei szerint állapítható meg. Az „adott helyzetben” 
elvárhatóság pedig azt fejezi ki, hogy nem csupán a védekező személye, hanem a választott 
eszköz is befolyásolja, hogy milyen módon kell a védekezőnek a sérelem elkerülése 
érdekében mindent megtennie. Mindezek alapján tehát a bíróságnak azt is vizsgálnia kell, 
hogy a védekező minden tőle elvárhatót, és minden tőle az adott helyzetben elvárhatót 
megtett-e a sérelem elkerülése érdekében. 
Jogeset: 
BH1984. 173. Tettleges becsületsértéssel fenyegető magatartással szemben nem tekinthető 
szükséges elhárításnak az életveszélyes sérülést okozó erőteljes bántalmazás [Btk. 29. § (2) 
bek., 170. § (5) bek. I. fordulat]. 
BH1984. 135. A szóbeli becsületsértés önmagában nem fosztja meg az elkövetőt a testi 
épsége ellen irányuló tettleges támadással szembeni jogos védelemtől [Btk. 29. §, 170. §, 180. 
§ (1) bek.]. 
BH2008. 260. Kölcsönös tettlegesség esetén is megállapítható a jogos védelem annak javára, 
aki harmadik személy beavatkozása és támadása következtében kiszolgáltatott helyzetbe 
kerül, és a puszta kézzel támadókkal szemben késszúrással védekezik [1978. évi IV. törvény 
29. § (1) bek., 170. § (5) bek.]. 

7.  a végszükség; 

A témát érintően a jogtörténet egyik hírhedt esete a Mignonette ügy. 
1884-ben a Mignonette nevű angol hajó viharba került az Atlanti-óceánon, és elsüllyedt. Négy 
matróz azonban életben maradt, és egy mentőcsónakban hánykolódott a tengeren. Az éhhalál 
küszöbén Dudley kapitány és Stephens kormányos megölte a szomjúságtól és éhezéstől 
teljesen legyengült, halálközeli állapotban lévő hajósinast. Ezt követően valamennyien ettek a 
hajósinas húsából, így sikerült életben maradniuk. Pár nappal ez után Rio de Janeiro 
közelében a Moctezuma nevű német hajó megmentette a túlélőket. Bíróság elé állították, és 
halálra ítélték mindkettőjüket. Az ügy azonban óriási visszhangot vert fel, és végül 
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kegyelemben részesültek, és csak fél évet kellett fogházban letölteniük. Az eset kapcsán 
kerültek tudományos értékkel kidolgozásra a végszükségre vonatkozó szabályok. 

Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személyét vagy javait közvetlen és 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, mint amelynek 
elhárítására törekedett. 
Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély vállalása hivatásánál fogva 
kötelessége (pl. rendőr, tűzoltó, vízimentő). 
A végszükség a büntethetőséget kizáró okok körében a társadalomra veszélyességet zárja ki. 
A cselekvést itt is - csakúgy, mint a jogos védelemnél - az elhárítás reflexe váltja ki. 
 
A végszükségi helyzet lényegileg veszélyhelyzet. 
A végszükség megállapíthatóságának feltétele: 

• a vészhelyzet a végszükségben cselekvő személyt, illetve javait, mások személyét, 
javait, vagy a közérdeket veszélyeztesse, 

• a veszélynek közvetlennek kell lennie, másrészt 
• másként el nem háríthatónak kell lennie. 

Közvetlen veszélyről - amely térbeni és időbeli kiterjedésű - akkor beszélünk, ha az 
meghatározott személyeket, javakat érint, realizálódása előreláthatóan rövid időn belül 
bekövetkezne, a késlekedés a veszély későbbi elháríthatóságát megkérdőjelezné. 
A másként el nem háríthatóság fogalmon azt értjük, hogy a végszükségben cselekvő személy 
részére valamely különös részi tényállást kimerítő magatartása szükséges a veszély 
elhárításához, mert vagy ténylegesen nincs más megoldás, vagy van ugyan, de az kevésbé 
célravezető. 
Jogeset: Végszükségben cselekszik, aki a súlyos sérüléssel járó és azonnali műtét elvégzését 
igénylő, balesetet szenvedett hozzátartozóját - más lehetőség hiányában - a járművét szeszes 
italtól befolyásolt állapotban vezetve kórházba szállítja BH1993. 336. 
Végszükség okából nem büntethető a gépkocsi utasa, ha a vezető szabálytalansága miatt 
fenyegető frontális ütközést a kormány félrerántásával hárítja el, s ennek során az előzött 
motorkerékpárt az úttestről leszorítja BH1978. 227. I. 
A végszükségre vonatkozó szabályok alkalmazásának feltétele, hogy a veszélyhelyzet ne 
legyen a cselekvő terhére róható, ide értve mind a szándékosságot, mind a gondatlanságot. 
Az arányosság a végszükségnél is szem előtt tartandó. Ez azonban csak akkor állapítható meg, 
ha az elhárító cselekmény kisebb sérelmet okoz, mint amelynek elhárítására törekedett. Tehát 
már az azonos sérelem okozása is túllépést valósít meg. 

 A büntethetőséget kizáró másodlagos akadályok 

A bűncselekmények általában hivatalból üldözendők; a büntetőeljárás bárki feljelentése, 
illetőleg a hatóság észlelése (hivatalos tudomásszerzése) alapján is megindulhat. Vannak 
azonban olyan bűncselekmények is, amelyek miatt a büntetőeljárás csak az erre 
felhatalmazott személy (szerv) akaratnyilatkozata alapján folytatható le. Ilyen 
akaratnyilatkozat 

• a magánindítvány 
• a diplomáciai kívánat és a 
• kizárólagos feljelentési jog gyakorlása. 
Ezek hiánya büntethetőségi akadály. Ezek azért másodlagosak, mert nem az elkövetőtől, 
hanem más személytől, annak döntésétől függenek. 
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a magánindítvány hiánya; 

A törvényben meghatározott esetekben a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető 
(pl. könnyű testi sértés). A magánindítvány előterjesztésére ezekben az esetekben a sértett 
jogosult. A magánindítvány hiánya a büntetőeljárás megindítását zárja ki. 
A magánindítvány hiánya esetén ugyan maga a bűncselekmény létrejön, a büntethetőség is 
fennáll, de az indítvány hiánya megakadályozza a büntetőeljárás megindulását, illetve egyes 
esetekben a folytatását. Ebből eredően hiánya tárgyalási szakban nem felmentést, hanem az 
eljárás megszüntetését eredményezi, e sajátossága miatt is hívják másodlagos büntethetőségi 
akadálynak. 
A magánindítvány előterjesztésére elsősorban a sértettet - akinek jogát, jogos érdekét a 
bűncselekmény sértette, vagy veszélyeztette - hatalmazza fel a törvény. Amennyiben a sértett 
nagykorú és cselekvőképes, akkor kizárólag ő jogosult a magánindítvány előterjesztésére. 
Abban az esetben, ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a Btk. 31. § (3) bekezdése 
szerint a törvényes képviselője is előterjesztheti a magánindítványt, akár a sértettel 
párhuzamosan, míg cselekvőképtelensége esetén csak a törvényes képviselője jogosult az 
előterjesztésre. Ilyen esetekben a gyámhatóság is jogosult magánindítvány előterjesztésére. 
Ugyancsak a gyámhatóság terjesztheti elő a magánindítványt, ha a bűncselekményt a sértett 
törvényes képviselője követte el. 
A magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidőt az eljárási törvény 30 napban 
határozza meg. A határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor az elkövető kilétéről a 
magánindítvány megtételére jogosult személy tudomást szerez. 
A magánindítvány nem vonható vissza. A magánindítvány oszthatatlan, azaz a bármely 
elkövetővel szemben előterjesztett magánindítvány valamennyivel szemben hatályos. 

a diplomáciai kívánat hiánya 

A diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló személyes mentességet élvező személy 
sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés kizárólag a sértett diplomáciai úton 
előterjesztett kívánatára büntethető. 

> a kizárólagos feljelentési jog gyakorlásának hiánya 

Hamis tanúzás (vád) miatt büntetőeljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése 
alapján indítható. Hamis tanúzás miatt nem indítható büntetőeljárás mindaddig, míg az az 
ügy, amelyben a hamis tanúzást elkövették, be nem fejeződik. 

a Btk. Különös részében vagy más törvényben meghatározott egyéb okok 

> Sértett beleegyezése (pl. versenysportként elismert küzdelem során szerzett sérülés, 
orvosi műtét). 
A sértett beleegyezése szigorú feltételek mellett zárhatja csak ki a cselekmény 
jogellenességét. Ezek a feltételek a következők: a sértettet megillesse a rendelkezési 
jog; megfelelő ítélőképességgel rendelkezzen; a beleegyezés önkéntes és komoly 
legyen; azt a sértett az elkövetés előtt vagy legfeljebb az alatt adja meg; a beleegyezés 
ne irányuljon társadalmilag káros célra. 
Mindezek fényében az élet elleni cselekménybe alapvetően nem lehet joghatályosan 
beleegyezni. Kivételt ez alól az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény tesz 
azzal, hogy a beteg részére lehetőséget teremt az életfenntartó vagy életmentő 
beavatkozás visszautasítására abban az esetben, ha a beteg olyan súlyos betegségben 
szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - 
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megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Ilyen 
esetben az eljárás szabályai meglehetősen szigorúak: a beteget egy háromtagú orvosi 
bizottságnak kell megvizsgálnia, és egybehangzóan és írásban kell nyilatkoznia arról, 
hogy a beteg a döntését annak következményei tudatában hozta meg. Ezt követően a 
betegnek az orvosi bizottság nyilatkozatát követő harmadik napon, két tanú 
jelenlétében ismételten ki kell nyilvánítania visszautasítási szándékát. 

> Jogszabály engedélye (pl. a meghatározott esetben megengedett abortusz), vagy 
például a Be. 91. §-ának (5) bekezdése szerint a bűncselekmény elkövetésén tettenért 
személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt haladéktalanul a rendőrségnek vagy 
ügyészségnek átadni, ha pedig erre nincs módja, ezek valamelyikét értesíteni. Ebben 
az esetben nem valósul meg tehát a személyi szabadság megsértése bűncselekmény; 

> Orvosi kötelezettség teljesítése (pl. azonnali orvosi életmentő műtét során amputáció), 

> Katonai parancs („Nem büntethető a katona a parancsra végrehajtott cselekményért, 
kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el. A 
parancsra elkövetett bűncselekményért a parancsot adó tettesként felel”). 

A büntethetőséget megszüntető okok: 
A büntethetőséget megszüntető okokat jellemzően az különbözteti meg a büntethetőséget 
kizáró okoktól, hogy a bűncselekmény elkövetése után keletkeznek, ezért az elkövetőt már 
reálisan fenyegető büntethetőséget szüntetik meg. A büntethetőséget megszüntető okok az 
eljárás bármely szakaszában, tehát nem csupán a nyomozati, de tárgyalási szakban is az 
eljárás megszüntetését eredményezik. 

A büntethetőséget megszünteti: 

az elkövető halála; 
A terheltnek az eljárás jogerős befejezése előtt bekövetkezett halála esetén, az eljárási szaktól 
függően a nyomozóhatóság, ügyészség, vagy a bíróság megszünteti az eljárást. Az eljárás 
jogerős befejezését követően bekövetkezett halál jogi konzekvenciája, hogy a bíróság 
megállapítja, hogy a kiszabott büntetés nem hajtható végre. Az ítéletben foglalt 
rendelkezések a jogerőre emelkedéssel válnak végrehajthatóvá, ezért az elítélt halála a 
vagyonelkobzás, elkobzás foganatosításának nem akadálya, a dolgok tulajdonjoga már a 
jogerőre emelkedéssel az államra szállt. 

az elévülés; 
A bűncselekmény elkövetőjének üldözése és vele szemben büntetés kiszabása a gyakorlati 
tapasztalatok szerint is hosszabb idő elteltével már egyre kevésbé hatékony, a bizonyítás is 
nehezebbé válik, ezért meghatározott idő eltelte után az állam a büntetőjogi felelősségrevonás 
eszközével többé már nem kíván élni. 

A büntethetőség elévül: 
• olyan bűntett esetén, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, húsz 
év; 
• egyéb bűncselekmény esetén a büntetési tétel felső határának megfelelő idő, de 
legalább három év elteltével. 

A büntethetőség elévülése a különös részi tényállásban meghatározott büntetési tételhez 
igazodik. Ez egyben azt is jelenti, hogy az Általános Részben megfogalmazott büntetési 
tételkeretet tágító rendelkezések - halmazati szabályok, különös, többszörös visszaesőkre 
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vonatkozó szabályok - nem vehetők figyelembe. 

Mint közismert, nemzetközi egyezmények és belső jogunk alapján bizonyos kiemelt súlyú 
bűncselekmények nem évülnek el. 
Nem évül el 
a) a háborús bűntett; 
b) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények; 
c) az emberölés súlyosabban minősülő esetei; 
d) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő 

esetei; 
e) a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges 

áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, 
ha a halált szándékosan okozva követik el 
Az elévülés határidejének kezdő napja: 
• befejezett bűncselekmény esetén az a nap, amikor a törvényi tényállás megvalósul; 
• kísérlet és előkészület esetén az a nap, amikor az ezeket megvalósító cselekmény véget 
ér, 
• olyan bűncselekmény esetén, amely kizárólag kötelesség teljesítésének elmulasztásával 

valósul meg, az a nap, amikor az elkövető még a büntető törvényben megállapított 
következmény nélkül eleget tehetne kötelességének; 

• olyan bűncselekmény esetén, amely jogellenes állapot fenntartásában áll, az a nap, 
amikor ez az állapot megszűnik. 
A magánokirat-hamisítás elévülésének határideje a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú 
magánokirat használata alapján veszi kezdetét. 
A folytatólagosan elkövetett bűncselekmény egyes részcselekményei büntethetőségének 
önálló elévülése kizárt. 

Az elévülést félbeszakítja a büntető ügyekben eljáró hatóságoknak az elkövető ellen a 
bűncselekmény miatt foganatosított büntető-eljárási cselekménye. A félbeszakítás napján az 
elévülés határideje ismét elkezdődik. 

A terhelt büntethetősége elévül, ha a terhelt a tárgyaláson nem jelenik meg, és ezt követően a 
bíróság csak az elévülési idő letelte után foganatosít ellene újabb büntetőeljárási cselekményt. 
A nemzetközi körözést elrendelő elfogatóparancs, illetőleg a kiadatási kérelem is félbeszakítja 
az elévülést. 

a kegyelem; 

A kegyelem jellegét tekintve többféle jogi hatással bír: 
• Az eljárás során alkalmazott kegyelem az eljárás folytatását akadályozza, megszünteti a 

büntethetőséget. 
• Az ún. végrehajtási kegyelem eljárás jogerős befejezését követően a büntetés 

végrehajtását zárja ki részben vagy egészben. 
• Az ún. kegyelmi mentesítésre a büntetés kiállását követően kerülhet sor, ami lényegében 

az elítélt rehabilitációjának egyik módja. 
Az említett kegyelmek személyi hatályukat tekintve mind közkegyelem, mind egyéni 
kegyelem formájában gyakorolhatók. 
A kegyelmi jogkört közkegyelem esetén az országgyűlés, egyéni kegyelem esetén a 
köztársasági elnök gyakorolja. 
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a tevékeny megbánás 

Nem büntethető, aki a személy elleni (XII. fejezet I. és III. cím), közlekedési (XIII. fejezet), 
vagy vagyon elleni (XVIII. fejezet), három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő bűncselekménnyel okozott kárt a sértettnek közvetítői eljárás keretében 
megtérítette vagy a bűncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvátette. 
A büntetés korlátlanul enyhíthető az említett bűncselekmények esetében, ha az elkövető az öt 
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekménnyel okozott kárt a 
sértettnek közvetítői eljárás keretében megtérítette vagy a bűncselekmény káros 
következményeit egyéb módon jóvátette. 
A büntethetőséget megszüntető ez ok alkalmazásának nincs helye, ha az elkövető 
a) többszörös vagy különös visszaeső, 
b) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, 
c) bűncselekménye halált okozott, 
d) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a 

szándékos bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a 
szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt, illetőleg próbára bocsátás vagy vádemelés 
elhalasztásának tartama alatt követte el. 

A közvetítői eljárás büntetőjogi (eljárásjogi) bevezetésére tekintettel a büntethetőséget 
megszüntető okokat a jogalkotó kiegészítette a tevékeny megbánással. A tevékeny megbánás 
az anyagi jogi alapja annak, hogy eredményes közvetítői eljárást követően a bíróság vagy az 
ügyész a büntetőeljárást megszüntesse, illetőleg a bíróság a vádlott büntetését korlátlanul 
enyhítse. A tevékeny megbánás feltételeinek megvalósulása esetén a törvény a büntethetőség 
megszűnését, illetve egyes súlyosabban minősülő bűncselekmények esetében a korlátlan 
enyhítést rendeli el. 
A tevékeny megbánás figyelembe vételére nemcsak egyes vagyon elleni bűncselekmények 
esetén van helye, hanem a személy elleni, közlekedési bűncselekmények esetében is. A 
bűncselekmény súlyosságára tekintettel korlátozott, hogy mikor vehető figyelembe a tevékeny 
megbánás, hiszen az legfeljebb az öt évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett 
bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban vehető figyelembe. A tevékeny megbánás 
csak és kizárólag a közvetítői eljárás keretében történő kártérítés, illetve jóvátétel esetén 
eredményezheti a büntetőeljárás megszüntetését, vagy a büntetés korlátlan enyhítését. 

a törvényben meghatározott egyéb ok.  
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10. A büntetések 
A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. A 
büntetés előfeltétele a büntetendő cselekmény Büntetés kiszabására csak a törvény különös 
részében meghatározott bűncselekmények tekintetében kerülhet sor. A joghátrány 
fogalomkörébe csak az tartozhat, amely a hatályos Büntető Törvénykönyvben szerepel. A 
törvény tekintettel a fiatalkorúakkal szemben alkalmazott büntetések és intézkedések speciális 
voltára, ezekről külön a Btk. 108. § rendelkezik. 

A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár 
más bűncselekményt kövessen el. 

A büntetés célja tehát kettős: 
> Speciális prevenció magának az elkövetőnek az újabb bűncselekménytől való 

visszatartása, másrészt 
> a generál prevenció keretében másoknak bűncselekményektől való visszatartása. 

A büntetés céljának helyes értelmezése a speciális és generál prevenciós feladatok 
egyenértékűségén nyugszik. 
A bűncselekmény elkövetőivel szemben kiszabott büntetés tehát nem csupán magára az 
elkövetőre bír hatással, annak hatása van a társadalom többi tagjára nézve is. Maga a törvény, 
különös részében meghatározza az egyes büntetendő magatartásokhoz fűződő büntetési 
tételeket, melyek lényegében a társadalmi értékrendet közvetítve kifejezik az elkövetett 
cselekmény súlyát. Bizonyos szempontból tehát a törvény különös részében meghatározott 
büntetési tételkeretek is az általános megelőzés célját szolgálják. 
A bíróság feladata az ítélkezés során a megadott büntetési tételkeretek között olyan büntetés, 
joghátrány alkalmazása, amely kifejezi a társadalom megítélést az adott cselekménnyel 
kapcsolatban, ugyanakkor figyelemmel van az elkövető személyiségére is. 

A Btk. főbüntetéseket és mellékbüntetéseket különböztet meg. 
 
Főbüntetések 

1. a szabadságvesztés, 
2. a közérdekű munka, 
3. a pénzbüntetés. 

A főbüntetéseket a bíróságok kiszabhatják önállóan is, de alkalmazhatnak mellette 
mellékbüntetéseket vagy intézkedéseket is. (Több főbüntetés egymás melletti kiszabására is 
van már lehetőség, a szabadságvesztés mellett pénzbüntetést is lehet vagy bizonyos esetben 
kell kiszabni). 

 
 
 
 
Mellékbüntetések 

1 .  a közügyektől eltiltás, 
2 .  a foglalkozástól eltiltás, 
3 .  a járművezetéstől eltiltás, 
4 .  a kitiltás, 
5 .  a kiutasítás, a pénzmellékbüntetés (2010-től már nem szabható ki) 
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A mellékbüntetések jellemzően főbüntetések mellett szabhatók ki. 
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. 

Önállóan, főbüntetés kiszabása helyett is kiszabható a mellékbüntetések közül: 

•  a foglalkozástól eltiltás, 
•  a járművezetéstől eltiltás, 
•  a kitiltás és 
•  a kiutasítás 

A Btk. Büntetési rendszere relatíve határozott, a különös rész az egyes bűncselekményeknél 
meghatározza az alkalmazható főbüntetési nemet és annak mértékét, a kiszabható alsó- és 
felső határt (melyektől azonban az általános rész szabályait alkalmazva eltérés lehetséges, 
vagyis nem kizárt a különös részben meghatározott alsó határnál enyhébb büntetési nem vagy 
mérték illetve a felső határnál súlyosabb mérték meghatározása is). 

a) Főbüntetések 

– Szabadságvesztés 
Büntetőtörvényünk különös részében a szabadságveszés a leggyakrabban alkalmazott 
büntetés nem, melynél joghátrányként az elítéltnél szabadsága megvonása jelentkezik. 
A szabadságvesztés egyes bűncselekményeknél önmagában szereplő szankció, míg 
esetenként alternatív büntetésként a közérdekű munka és a pénzbüntetés mellett áll. 
A szabadságvesztés életfogytig- vagy határozott ideig tart. 

• Az életfogytig tartó szabadságvesztés a legsúlyosabb szankció sohasem önállóan 
szerepel, hanem alternatívaként a 10 évtől 15 ill. 20 évig terjedő szabadságvesztés mellett 
(évente általában nyolc-tizenöt életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására kerül sor). 
Életfogytig tartó szabadságvesztést csak olyan elkövetővel szemben alkalmazható, aki a 
bűncselekmény elkövetésekor a 20. életévét már betöltötte. 
Az életfogytig tartó szabadságvesztés alkalmazása nem jelenti feltétlenül az elítélt szabadsága 
végleges elvonását, az életfogytig tartó szabadságvesztés kapcsán is lehetőséges a feltételes 
szabadságra bocsátás. 

Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletében meghatározza a 
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját, vagy a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségét kizárja („tényleges életfogytiglan”). 
A bíróságnak döntenie kell arról, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztést ténylegesen az 
elítélt élete végéig tartson-e, vagy pedig biztosítja számára a feltételes szabadra bocsátás 
lehetőségét, akkor azonban meg kell határoznia annak lehetséges legkorábbi időpontját. 

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. 

 
 
Ugyanakkor a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetére a feltételes 
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szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának meghatározásához felső időhatárt nem jelöl 
meg. 
Amennyiben az ítélkező bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltnél a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségét nem zárja ki és az elítélt letöltötte a bíróság által 
meghatározott időtartamot, feltételes szabadságra bocsátását a bíróság akkor engedélyezheti, 
ha alaposan feltehető, hogy a büntetés célja nála további szabadságelvonás nélkül is elérhető. 
A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezéséről ilyen esetben a büntetés-végrehajtási bíró 
dönt. A döntés a büntetés-végrehajtási intézet előterjesztése alapján, az elítélt meghallgatását 
követően történik. Amennyiben a döntés nemleges, a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségét a későbbiek először legkésőbb két év múlva azt követően pedig évente meg kell 
vizsgálni. 

• A határozott ideig tartó szabadságvesztés legrövidebb tartama két hónap, leghosszabb 
tartama tizenöt év; életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetendő bűncselekmény, 
bűnszervezetben, különös vagy többszörös visszaesőként történő elkövetés, továbbá halmazati 
vagy összbüntetés esetén húsz év (a húsz éves határt a 2009 évi szigorítás vezette be). 
Ezzel az új rendelkezéssel a törvény egyrészt szélesíti a bíróság egyéniesítési lehetőségét, 
másrészt szigorít is, hiszen a jövőben, amennyiben a bíróság nem látja indokoltnak az 
életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását, az egyes kiemelkedően súlyos bűncselekményt 
elkövető személyeket a határozott ideig tartó szabadságvesztés jelenlegi 15 éves generális 
maximumánál akár öt évvel hosszabb tartamú határozott ideig tartó szabadságvesztésre is 
ítélheti. 

A Btk. a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a következő büntetési tételeit tartalmazza: 
S 2 hónaptól 1 év, 2 év, 3 év, 5 év, 
S 1-5 év, 
S 2-8 év, 
S 5-10 év, 
S 5-15 év, 
S 10-20 év. 

A szabadságvesztés egységes büntetési nem, melynek súlyát elsődlegesen a tartama határozza 
meg, de további egyéniesítést tesz lehetővé az, hogy a kiszabott szabadságvesztések 
végrehajtására különböző végrehajtási fokozatok állnak rendelkezésre. A kiszabott 
szabadságvesztések végrehajtási fokozatát ítéletében a bíróság határozza meg. 
Az egyes végrehajtási fokozatok 
 a fegyház, 

 a börtön és 

 a fogház. 

> Fegyházban kell végrehajtani az életfogytig tartó szabadságvesztést, a tv.-ben meghatározott 
legsúlyosabb bűncselekmények miatt kiszabott háromévi, vagy ennél hosszabb tartamú 
szabadságvesztést, a kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha az elítélt 
többszörös visszaeső, vagy a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. 

> Börtönben kell végrehajtani a szabadságvesztést, ha 
bűntett miatt szabták ki, vagy vétség miatt szabták ki és az elítélt visszaeső. 

> Fogházban kell végrehajtani a vétség miatt kiszabott szabadságvesztést, kivéve, ha az elítélt 
visszaeső. 



 49 

A fiatalkorúval szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtási fokozatára és a katonákra 
vonatkozóan eltérő szabályok vannak. 

A szabadságvesztés végrehajtásának három fokozata eltérő szigorú. Ez abból fakad, hogy az 
egyes végrehajtási fokozatokban a végrehajtás során eltérő az elítélt: 
- elkülönítése a külvilágtól, 
- őrzése, felügyelete és ellenőrzése, 
- büntetés-végrehajtási intézeten belüli mozgása, 
- életrendje, 
- személyes szükségleteire fordítható összeg, 
- jutalmazása és fenyítése, 
- részvétele az elítéltek öntevékeny szervezeteiben. 

A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre, különösen az elkövető személyiségére és a 
bűncselekmény indítékára - tekintettel a törvényben előírtnál eggyel szigorúbb vagy enyhébb 
végrehajtási fokozat határozható meg. 

 
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. 

A szabadságvesztés végrehajtásának rendjét, valamint az elítélt kötelezettségeit és jogait 
külön jogszabály határozza meg. A szabadságvesztés végrehajtása az elítélt egyik 
legalapvetőbb emberi jogát a személyi szabadsághoz fűződő jogot alapjaiban korlátozza. 
További jogkorlátozást jelent az a törvényi rendelkezés, mely szerint a szabadságvesztés 
végrehajtása alatt szünetelnek az elítéltnek azok az állampolgári jogai és kötelezettségei, 
melyek a büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre a közügyektől eltiltás 
kiterjed. Ezen túlmenően az elítélt bizonyos jogai módosult formában érvényesülnek (pl.: 
munkához, pihenéshez való jog), ismét más jogok viszont a szabadságvesztés végrehajtása 
alatt sem korlátozhatók (ilyen pl. az anyanyelv használatának a joga). 

Feltételes szabadságra bocsátás 

A feltételes szabadságra bocsátás lehetősége az elítéltre nézve jelentős kedvezmény. 
Alkalmazását a törvény meghatározott feltételekhez köti. 
A feltételes szabadságra bocsátás a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának feltételes 
megszakítása, ha az elítélt újabb bűncselekményt nem követ el és a számára előírt magatartási 
szabályokat megtartja, büntetése hátralévő részét nem kell letöltenie. 
Feltételes szabadságra bocsátásra akkor nyílik lehetőség, ha alaposan feltehető, hogy a 
büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. Erre elsődlegesen az elítéltnek a 
büntetés végrehajtása során tanúsított kifogástalan magatartásából és arra mutató kézségéből 
lehet következtetni, hogy törvénytisztelő életmódot fog folytatni. 
A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezéséről a bíróság dönt, még pedig a büntetés-
végrehajtási bíró. 

A szabadságvesztés végrehajtására meghatározott három büntetés-végrehajtási fokozatban 
eltérő az az időtartam, melynek a büntetésből el kell telnie ahhoz, hogy a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetősége a bíróság által vizsgálható legyen. 
Erre ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az elítélt: 

> fegyházban végrehajtandó büntetésének legalább 4/5 részét, 

> börtönben végrehajtandó büntetésének legalább 3/4 részét, míg 
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> fogházban végrehajtandó büntetésének legalább 2/3 részét már letöltötte. 

> Három évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabása esetén és különösen 
méltánylást érdemlő esetben az ítélkező bíróság ítéletében dönthet úgy is, hogy a 
feltételes szabadságra bocsátás lehetősége már a büntetés fele részének letöltése után 
is vizsgálható. 

Nem bocsátható feltételes szabadságra 
• akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek szabadságvesztésre, amelyet 

korábbi végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás 
befejezése előtt követett el (pl. a börtönben követett el újabb súlyos 
bűncselekményt), 

• aki a szabadságvesztésből legalább két hónapot nem töltött ki, 
• aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, 
• az erőszakos többszörös visszaeső, 
• aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg. 

 
A Btk. 2009. évi módosítása szűkítette a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményében 
részesülők körét, ami jelentős szigorítást jelent. Az első három okon túl a törvény két újabb 
esettel bővítette a kizáró okok körét. 
Az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szigorúbb szabályok alkotmányosan, 
jogállami eszközökkel válaszolnak a büntetőjogi tilalmak ismételt, tudatos megszegésére. Az 
erőszakos többszörös visszaesőknek a feltételes szabadságra bocsátásból történő kizárását az 
elkövetett bűncselekmények személy ellen irányuló, erőszakos jellege, illetve az elítélt 
életvezetése indokolja. 
Emellett az utóbbi időben jelentősen csökkent a végrehajtandó szabadságvesztést önként 
megkezdők aránya. Az elítéltek jelentős hányada körözéssel kerül kézre, és azt követően 
kezdi meg a büntetés letöltését. Az új szabály azt juttatja kifejezésre, hogy a büntetés 
végrehajtása során tanúsított kifogástalan magatartás magában foglalja a szabadságvesztés 
önkéntes megkezdését is. 

A feltételes szabadság tartama azonos a szabadságvesztés hátralevő részével, de legalább egy 
év, életfogytig tartó szabadságvesztés esetén tizenöt év. 
A feltételes szabadság tartamára, de legkevesebb egy évre az elítélt pártfogó felügyelet alá 
helyezhető. 
A feltételes szabadságra bocsátás lényege szerint az elítélt feltételezett mentesítése a büntetés 
egy részének végrehajtása alól abban a reményben, hogy nem követ el újabb bűncselekményt, 
illetve a számára előírt magatartási szabályokat megtartja. Amennyiben a feltételes 
szabadságra bocsátott a vele szemben támasztott elvárásoknak nem felel meg, szankcióként a 
feltételes szabadság megszüntetése jelentkezhet. A törvény ennek kötelező és a bíróság 
mérlegelésétől függő esetkörét szabályozza. 

Kötelező a feltételes szabadságra bocsátás megszüntetése, ha az elítéltet a feltételes szabadság 
alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. 
A bíróság mérlegelésétől függ, tehát pusztán csak lehetőség a feltételes szabadság 
megszüntetése, ha az elítéltet nem végrehajtandó szabadságvesztésre, hanem más büntetésre 
ítélik, vagy ha az elítélt a magatartási szabályokat szegi meg. 

Amennyiben a feltételes szabadságot megszüntetik, a büntetést a feltételes szabadságon töltött 
idő figyelmen kívül hagyásával kell számítani, vagyis a szabadságvesztésbe csak a tényleges 
fogva tartásban töltött idő számít be. 
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A büntetés végrehajtásának felfüggesztése 

A büntetés végrehajtásának felfüggesztése lényegében a feltételes elítélés egyik formája, 
amikor a konkrét joghátrány alkalmazása további jövőbeli eseménytől függő. 
Alkalmazásakor a büntetőjogi felelősség megállapításra kerül és a büntetést is kiszabják, de 
annak tényleges végrehajtását elhalasztják próbaidőre. A próbaidő sikeres eltelte esetén a 
büntetést nem hajtják végre, a büntetés végrehajtásának elrendelésére csak a próbaidő 
sikertelensége esetén kerül sor. A büntetés végrehajtásának felfüggesztése az elítéltre nézve 
jelentős kedvezmény, alkalmazására akkor kerülhet sor, ha alaposan feltehető, hogy a 
büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is elérhető. A jogalkotó ennek megítélése 
szempontjából elsődlegesen az elkövető személyi körülményeinek tulajdonít jelentőséget. 
 
 
A két évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha - 
különösen az elkövető személyi körülményeire figyelemmel - alaposan feltehető, hogy a 
büntetés célja annak végrehajtása nélkül is elérhető. A próbaidő tartama - ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik - egy évtől öt évig terjedhet, de a kiszabott szabadságvesztésnél 
rövidebb nem lehet. A próbaidőt években és hónapokban kell meghatározni. 

A szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztése 

A két évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén a 
szabadságvesztés fele részének végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha - különösen az 
elkövető személyi körülményeire figyelemmel - alaposan feltehető, hogy a büntetés célja 
annak végrehajtása nélkül is elérhető. 
A próbaidő tartama két évtől öt évig terjedhet, de a felfüggesztett résznél rövidebb nem lehet. 
A próbaidőt években és hónapokban kell meghatározni. A próbaidő a végrehajtandó rész 
letöltése után kezdődik. 
A szabadságvesztés végrehajtandó részéből az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra. 
A törvény új jogintézményként vezette be a szabadságvesztés végrehajtásának részbeni 
felfüggesztését. A több európai büntető törvény által is szabályozott jogintézmény nagyobb 
differenciálást tesz lehetővé az ítélkezés során, és ezzel a büntetés jobb egyéniesítését 
szolgálja. Emellett a szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztésénél csak a 
büntetés egy részét kell letölteni, amivel „börtönéveket” lehet megtakarítani. 

Fontos kiemelni, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztése és a 
feltételes szabadságra bocsátás külön jogintézmények, amelyek kriminálpolitikai céljai is 
eltérőek. A feltételes szabadságra bocsátás az elítélt társadalomba való visszatérését hivatott 
biztosítani, ezért alkalmazása az elítéltnek a büntetés végrehajtása során tanúsított 
magatartásától függ. 
Ezzel szemben a szabadságvesztés végrehajtásának részbeni felfüggesztésénél a bíróság az 
elkövető elbírálás előtti magatartását veszi figyelembe. Közös jellemzőjük az, hogy mindkét 
jogintézmény kedvezményt jelent az elkövető számára. A szabadságvesztés végrehajtása 
részbeni felfüggesztésének bevezetésével egyidejűleg a megszűnik a pénzbüntetés 
felfüggesztésének lehetősége. A pénzbüntetés végrehajtásának felfüggesztése túlságosan 
enyhe, súlytalan joghátrány, fenntartása emiatt nem indokolt. 

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

A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel, ha az elkövető 
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a) erőszakos többszörös visszaeső, 
b) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, 
c) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt vagy 

felfüggesztésének próbaideje alatt követte el. 

A felfüggesztés lehetőségének kizárása azon a megfontoláson alapul, hogy ezen szándékos 
bűncselekmény elkövetőjét az sem tartott a vissza újabb bűncselekmény elkövetésétől, hogy 
korábban már szabadságvesztésre ítélték, és annak végrehajtása még nem fejeződött be, vagy 
annak végrehajtást próbaidőre felfüggesztették, és a próbaidő még nem telt el. 
A bűnszervezetben történő elkövetés esetén a felfüggesztés kizárását a szervezett bűnözés 
elleni hatékonyabb fellépés indokolja.  A felfüggesztett büntetést végre kell hajtani, ha az 
elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy ha az elkövetőt a 
próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre, közérdekű munkára vagy 
végrehajtandó pénzbüntetésre ítélik. 
A büntetés végrehajtásának felfüggesztését a bíróságok gyakran alkalmazzák, a büntetések 
mintegy 60%-át évről-évre felfüggesztik. 

– közérdekű munka 

A közérdekű munka a három főbüntetési nem egyike, mégpedig súly szerint a középső: a 
szabadságvesztésnél enyhébb, de a pénzbüntetésnél súlyosabb. 
A gyakorlatban meglehetősen ritkán kiszabott büntetés, mert a bíróságok inkább rövid 
tartamú szabadságvesztést vagy a pénzfőbüntetést választják a közérdekű munka kiszabása 
helyett (2001 évben például a kiszabott büntetések 33%-a szabadságvesztés, 4%-a közérdekű 
munka, 42%-a pénzbüntetés, és 21%-a főbüntetés kiszabása helyett kiszabott önálló 
mellékbüntetés volt). 
Alkalmazását a törvény - számos külföldi szabályozástól eltérően - nem köti az elkövető 
beleegyezéséhez, igaz végrehajtása sem kényszeríthető ki (az elítélt nem kényszeríthető 
akarata ellenére kötelezően munkavégzésre), de 

ha az elítélt munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű munka, illetőleg 
ennek hátralevő része helyébe szabadságvesztés lép. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell 
végrehajtani. 
A közérdekű munka, illetőleg ennek hátralévő része helyébe lépő szabadságvesztést úgy kell 
megállapítani, hogy hat óra közérdekű munkának egy napi szabadságvesztés felel meg. A 
közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélkező 
bíróság ítéletében kijelölt. A kijelölés során figyelembe kell venni a vádlott egészségi 
állapotát, képzettségét és számára csak olyan munka jelölhető ki, amelyet előreláthatólag 
képes lesz elvégezni. Az elítélt személyi szabadsága egyéb vonatkozásban nem korlátozható. 
A Btk. 2009. évi módosítása követi az európai országok többségében már alkalmazott azon 
megoldást, amely szerint a közérdekű munka tartamát nem napokban, hanem órákban kell 
meghatározni. Ezzel párhuzamosan a törvény meg is emeli a közérdekű munka mértékét: a 
jelenleg egy nap és ötven nap közötti tartam helyett 42 órától 300 óráig terjedő tartamú 
közérdekű munka szabható ki. 
Tekintettel arra, hogy a büntetés-végrehajtási szabályok meghatározzák, hogy a közérdekű 
munkát naponta hány órában kell végezni, így ezt a törvény nem rögzíti. A büntetések és az 
intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv. tvr.) 61. § (2) 
bekezdése értelmében a közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy 
óra, legfeljebb nyolc óra lehet. 
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A közérdekű munka végrehajtása általában úgy történik, hogy az erre ítélt hetenként legalább 
egy napon (a heti pihenőnapon vagy a szabadnapján) díjazás nélkül dolgozik. A közérdekű 
munkára ítéltnek lehetősége van arra is, hogy a bíróság által meghatározott napokat 
folyamatosan dolgozza le, erre azonban viszonylag ritkán kerül sor. 
A közérdekű munka alkalmazásának nem a rendszeres munkára szoktatás a fő célja, ezért 
ennek a büntetésnek a kiszabása indokolt lehet a munkaviszonyban álló elkövetők esetében is. 
Katonával szemben, szolgálati viszonyának fennállása alatt, közérdekű munka nem 
alkalmazható. 

– pénzbüntetés 
A pénzbüntetés a főbüntetési nemek közül a legenyhébb. 
Lényegét tekintve az államnak fizetendő anyagi jellegű joghátrány, amely az elkövetőt 
vagyoni viszonyain keresztül sújtja, de miután büntetés, kizárólag a bíróság alkalmazhatja a 
bűncselekmény elkövetése miatt. 

A pénzfőbüntetést a Btk. az ún. napi tételes rendszerben szabályozza. E rendszerben külön-
külön kerül meghatározásra a pénzbüntetés napi tételeinek száma (a cselekmény súlyához 
igazodik), illetőleg az egy napi tételnek megfelelő összeg (az elkövető vagyoni helyzetéhez 
igazodik) és a pénzbüntetés teljes összegét e kettő szorzata adja. 

> A pénzbüntetés napi tételeinek száma fejezi ki: 
az elkövetett cselekmény súlyát, az elkövető társadalomra veszélyességét, a bűnösség fokát, 
és mindazokat az enyhítő- és súlyosító körülményeket, melyek az elkövető anyagi, jövedelmi 
viszonyaival nem állnak kapcsolatban. Itt kell figyelemmel lenni a cselekménnyel elért vagy 
elérni kívánt anyagi előnyre is. 
> A pénzbüntetés egy napi tétele összegének meghatározásakor 
a bíróság a korábbiak szerint figyelmen kívül hagyott tényezők alapján foglal állást, vagyis a 
pénzbüntetés egy napi tételének összegét az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi 
viszonyaihoz és életviteléhez arányítva szabja ki. (A pénzmellékbüntetéssel szemben itt nem 
előfeltétel, hogy az elkövető megfelelő keresettel vagy jövedelemmel rendelkezzen.) 

A törvény megszabja azokat a kereteket is, amelyen belül a pénzbüntetés kiszabható. 

A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. 
Egy napi tétel összegét legalább kettőezer-ötszáz és legfeljebb kettőszázezer forintban kell 
meghatározni. 

A 2009. évi LXXX. törvény a bűnözés visszaszorítása érdekében radikálisan megemelte a 
korábbi legalább száz, de legfeljebb húszezer forintos mértéket. (Ebből következően az új 
szabályok szerint 75.000 és 108.000.000 forint között szabható ki pénzbüntetés. Az 
összegszerű emelés egyrészt megteremti a fokozatosságot a szabálysértési pénzbírság 
maximális összege (150.000 forint) és a pénzbüntetés minimuma között, másrészt 
hozzáigazítja a pénzbüntetés kiszabható összegét a megváltozott társadalmi és piacgazdasági 
viszonyokhoz. 
Tekintettel arra, hogy a megemelt pénzbüntetés az elkövetők egy része számára jelentős 
anyagi terhet jelenthet, a törvény lehetővé teszi azt, hogy a bíróság a pénzbüntetést kiszabó 
határozatában akként rendelkezzen, hogy az elkövető a pénzbüntetést legfeljebb két éven 
belül havi részletekben fizesse meg. A törvény új, részletfizetésre vonatkozó szabálya 
azonban nem csupán a kisjövedelműek esetében alkalmazható. Lehetőség lesz arra is, hogy a 
bíró kifejezetten azért határozzon magasabb összegű pénzbüntetésről, mert ezzel 
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párhuzamosan akár 24 havi részletfizetést is engedélyez. Ez pedig akár magas összegű 
pénzbüntetések kiszabását is lehetővé teszi anélkül, hogy az elkövetőre teljesíthetetlen 
joghátrányt jelentene. 

Akit határozott tartamú szabadságvesztésre ítélnek, és megfelelő keresete (jövedelme) vagy 
vagyona van, ha a bűncselekményt haszonszerzés céljából követte el, azt a bíróságnak 
kötelezően pénzbüntetésre is kell ítélnie. 

 
Ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizeti meg, illetve részletfizetés engedélyezése esetén 
egyhavi részlet megfizetését elmulasztja, a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét 
szabadságvesztésre kell átváltoztatni. 

A pénzbüntetést a megyei (fővárosi) bíróság gazdasági hivatala hajtja végre. 
Mivel Magyarországon a két leggyakrabban alkalmazott főbüntetési nem a szabadságvesztés 
és a pénzbüntetés, a pénzbüntetés kiszabásával a bíróság értelemszerűen azt is kifejezésre 
juttatja, hogy a szabadságelvonással járó büntetés alkalmazását nem látja szükségesnek. 
A pénzbüntetés megfizetése is önkéntes, miként a közérdekű munkáé, tehát fizikai 
kikényszerítésére nincs lehetőség. 
A pénzbüntetés kiszabása esetén az elsődleges cél a büntetés ekként való végrehajtása de nem 
teljesítés esetére a jogalkotó behajtási kötelezettséget nem ír elő. Az önkéntes nem teljesítés 
jogkövetkezménye azonban itt is súlyos, 
amennyiben a pénzbüntetést nem fizetik meg, azt végrehajtandó szabadságvesztésre kell 
átváltoztatni (laikus kifejezéssel az elkövető ’leüli” a büntetést). 
A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés mértéke meghatározásakor a pénzbüntetés egy 
napi tételének összege nem bír jelentőséggel, a szabadságvesztési tartam a pénzbüntetés napi 
tételeinek számához igazodik: egy napi tétel összegének helyébe lép egy napi 
szabadságvesztés. Ilyenkor a szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. 
A kizárólagos pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést fogház fokozatban kell 
végrehajtani. Ha a pénzbüntetést végrehajtandó szabadságvesztés mellett szabták ki, vagy a felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtását elrendelték, a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés 
végrehajtási fokozatára a szabadságvesztés fokozata az irányadó. 

b) Mellékbüntetések 

– közügyektől eltiltás 

A közügyektől eltiltás a társadalom negatív erkölcsi értékítéletét juttatja kifejezésre. 
A közügyektől eltiltás, mint mellékbüntetés, az egyik legfontosabb állampolgári jogosultságot 
korlátozza. 

Alkalmazásának két mérlegelést nem tűrő, kógens, és egy mérlegelést igénylő feltétele van. 
A közügyektől eltiltás alkalmazására kizárólag akkor kerülhet sor, ha valakit szándékos 
bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és egyben 
méltatlanná vált arra is, hogy a közügyekben részt vegyen. Ezen feltételek fennállásakor e 
mellékbüntetés alkalmazása mellőzhetetlen. 

Kógens feltétele: 
 az elkövető a bűncselekményt szándékosan kövesse el, 

Ez a bűncselekmény lehet bűntett, de lehet vétség is. A főbüntetésként kiszabott 
szabadságvesztés mértéke nem bír jelentőséggel e mellékbüntetés alkalmazhatósága 
szempontjából. 

 a bíróság végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki, 



 55 

Mérlegelést igénylő feltétele: 
 az elkövető méltatlan legyen a közügyekben való részvételre. 
Az elkövető méltatlanságát a bíróságnak kell megítélnie. 

Az elkövető általában akkor méltatlan a közügyekben való részvételre, ha magatartása 
durván sérti a társadalom erkölcsi és jogi normáit. 
 
A közügyektől eltiltás, mint mellékbüntetés, csak főbüntetés kiszabásával együttesen 
alkalmazható. A törvényben előírt ezen feléltelek meglétekor a mellékbüntetés 
alkalmazása nem mellőzhető. A közügyektől eltiltás tartama az ítélet jogerőre 
emelkedésével kezdődik. 

A közügyektől eltiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. 
A tartamba nem számít bele az az idő, amely alatt az elkövető a főbüntetésként 
alkalmazott szabadságvesztést tölti. 
Ezzel szemben be kell számítani a feltételes szabadság eredményes letelte esetén a 
feltételes szabadságon töltött időt. 

A közügyektől eltiltott nem vehet részt: 
 a népképviseleti szerv tagjainak választásában, népszavazásban és népi 
kezdeményezésben, 
 nem lehet hivatalos személy, 
 nem működhet népképviseleti szerv testületében, 
 nem viselhet tisztséget társadalmi szervezetben, köztestületben, közalapítványban, 
 nem érhet el katonai rendfokozatot, valamint 
 nem kaphat belföldi kitüntetést, és külföldi kitüntetés elfogadására engedélyt. 
A jövőre vonatkozó jogkorlátozó eltiltásnak olyan személlyel szemben is jelentősége lehet, 
akit az ítélet időpontjában az még közvetlenül nem érint, figyelemmel arra, hogy e büntetés 
célja részben az, hogy méltatlan személyek a közügyekbe ne tudjanak bekapcsolódni. 
Az ítélet jogerőre emelkedésével a közügyektől eltiltott automatikusan elveszti mindazon 
tagságát, állását, tisztségét, vagy megbízatását, katonai rendfokozatát, kitüntetését melyet az 
eltiltás alatt sem szerezhetne meg. 
A kitüntetéseket, rendfokozatokat tehát az elítélt elveszti anélkül, hogy azokat az adományozó 
visszavonná. 

– foglalkozástól eltiltás 

A foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés alkalmazása a bíróság számára nem kötelező. A 
bíróság mérlegelési tevékenysége körében juthat arra a következtetésre, hogy a foglalkozástól 
eltiltás mellékbüntetés alkalmazása a társadalom védelme érdekében szükséges. 
A foglalkozástól eltiltás, mint mellékbüntetés bármilyen főbüntetés mellett alkalmazható (más 
mellékbüntetésekkel együttesen is), még abban az esetben is, ha a bíróság a kiszabott 
szabadságvesztés, vagy pénzbüntetés végrehajtását próbaidőre felfüggeszteni rendeli. 
A foglalkozástól eltiltás alkalmazható önállóan, főbüntetés kiszabása nélkül is. 
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. 

A határozott időtartam 1-10 évig terjedő intervallumban történő meghatározásának fő célja a 
megelőzés. A bíróság a foglalkozástól eltiltás megállapíthatósága esetén döntően azt kell, 
hogy figyelembe vegye, hogy előreláthatólag mennyi idő szükséges ahhoz, hogy az elkövető 
foglalkozásával összefüggően ne kövessen el újabb bűncselekményt. A határozott időtartamot 
a cselekmény összes körülményének az elkövető egyéniségének értékelésével kell 
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meghatározni. 

Foglalkozásnak tekintendő minden olyan tevékenység, amelyet valaki élethivatásszerűen, 
megélhetésének biztosítása végett, kereseti céllal folytat, továbbá amelyet a törvény 

foglalkozásként rendel figyelembe venni pl. (orvosi foglalkozástól eltiltás, pénztárosi 
foglalkozástól eltiltás, kereskedői foglalkozástól való eltiltás stb.). 

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. 

Foglalkozásától azt lehet eltiltani, aki a bűncselekményt 
> szakképzettséget igénylő foglalkozás szabályainak megszegésével követi el 

(ebben az esetben akár szándékos, akár gondatlan bűncselekmény alapul szolgálhat a 
foglalkozástól eltiltás alkalmazására), vagy 

> foglalkozásának felhasználásával, szándékosan követi el. 
A „foglalkozásának felhasználásával” kitételen azt az esetet kell érteni, amikor a foglalkozás 
nyújtott a lehetőség közvetlen kihasználásával kerül sor a szándékos bűncselekmény 
elkövetésére. 

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. 
A mentesítés kérdésében a bíróság különleges eljárás keretében dönt. Végleges eltiltás alóli 
mentesítést az alapügyben első fokon eljárt bíróságnál lehet kérni. 

– járművezetéstől eltiltás 

A járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés alkalmazása a bíróság számára nem kötelezően 
előírt. A bíróság mérlegelési jogkörében dönti el a mellékbüntetés alkalmazásának 
szükségességét. A járművezetéstől eltiltás valamennyi főbüntetés mellett, illetve más 
mellékbüntetésekkel együttesen is alkalmazhatók. Nem kerülhet sor azonban, intézkedéssel 
párhuzamosan történő alkalmazására. 
Alkalmazható főbüntetés helyett önálló büntetésként, ha a bűncselekmény büntetési tétele 3 
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb. Önálló büntetésként általában akkor alkalmazható, 
amikor a mellékbüntetés alkalmazásának a feltételei és indokai fennállnak, de 
szabadságvesztés, vagy más főbüntetés kiszabása szükségtelen. 
A bíróság a járművezetéstől eltiltás érvényesülési körét korlátozhatja a közlekedés egyes ágazataira 
és ezeken belül az egyes járműkategóriákra. 
Általánosítható alapelv az, hogy az eltiltott személy olyan járművet ne vezessen, amelyikkel a 
tilalmazott magatartást tanúsította. és a bűncselekményt elkövette. 
A cserbenhagyás vétségének elkövetőjével szemben is - általában nem csupán egyes 
meghatározott fajtájú járműre, hanem valamennyi járműkategóriára vonatkozó - közúti 
járművezetéstől eltiltás kiszabása indokolt BH1 993. 338.). 

A járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés alkalmazására két esetben kerülhet sor. 
> Az első eset, amikor a járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött 
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járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt. Szabályon minden 
olyan közlekedési szabályt érteni kell, amely a járművet vezető részére bármiféle 
kötelezettséget, vagy tilalmat ír elő. (A közúti járművezetéstől tehát nem tiltható el a 
kerékpáros akkor sem, ha a KRESZ előírásainak megsértésével okoz balesetet, a kerékpár 
ugyanis nem engedélyhez kötött jármű. BH1 996. 569.); 

 A másik eset szerint a járművezetéstől el lehet tiltani azt, aki bűncselekmény 
elkövetéséhez használ járművet. Ennek indoka, hogy a jármű használatával az elkövetők 
lakóhelyüktől távol eső helységek felkeresésével a bűnfelderítést is nehezítik. Például „mozgó 
bűnözés” esetén szigorú szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés 
kiszabása indokolt BH1 983. 342.). 
A használat fogalmán értendő minden olyan magatartás, amely valamely bűncselekmény 
elkövetését, annak leplezését, az elkövető menekülését, a bűncselekmény tárgyának őrzését, 
tárolását, stb. felöleli. Nincs helye a használat megállapításának akkor, ha a jármű csak tárgya 
a szándékosan elkövetett bűncselekménynek. 
Használónak kell tekinteni a gépjármű üzembentartóját, annak vezetőjét, illetve azokat is, 
akik a járműveket ismételten bűncselekmény céljára igénybe veszik. 

A járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés alkalmazásának körében járműnek minősül a vasúti, 
légi, vízi és közúti jármű. Utóbbiak részletes felsorolását az 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes 
rendelet (a továbbiakban: KRESZ) függeléke határozza meg. 
A törvényhely nem sorolja fel az e körben szóba jöhető járműveket, hanem a járművezetés 
engedélyhez kötöttségére utal. 
A járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés akkor is alkalmazható, ha az elkövetőnek nincs 
járművezetői engedélye, illetve igazolványa. Ekkor az elkövető az eltiltás ideje alatt nem 
szerezhet vezetői engedélyt, járművezetői engedélyt és járművezetői igazolványt. 
Indokolt a járművezetéstől eltiltás, ha az elbírált közlekedési bűncselekmény elkövetési 
körülményeiből, vagy az elkövető személyiségéből arra kell következtetni, hogy a közúti 
forgalomban való részvétele a közlekedés biztonságát, mások életét, vagy testi épségét 
potenciálisan veszélyezteti. 
Az ittas járművezetés a közlekedési bűncselekmények egyik legveszélyesebb formája. Az 
ittasság, a járművezető figyelmét és reagáló képességét, a közlekedési helyzet helyes 
felmérését, és a KRESZ-nek megfelelő vezetési módszerek alkalmazását olyan mértékben 
korlátozhatja, ami, mint elkövetési körülmény, önmagában is a járművezetéstől eltiltás 
szükségességére nyújthat következtetési alapot. 

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. 
Végleges hatállyal a járművezetéstől az a bűncselekményt elkövető tiltható el, aki arra 
személyi adottságai miatt - életkora, betegsége, a vezetésre kiható súlyos jellembeli 
fogyatékossága, a vezetési képesség hiánya folytán - alkalmatlan. 
A határozott ideig tartó eltiltás esetén az 1 - 10 év közötti időtartamot években és hónapokban 
is meg lehet határozni. Ez megfelelő egyéniesítésre ad további lehetőséget. A határozott 
időtartamra való eltiltás mértékének a megállapításánál a bűncselekmény jellegének, tárgyi 
súlyának, az elkövető közlekedési élőéletének és a bűnösség fokának van meghatározó 
jelentősége. 
A törvényben meghatározott 1 - 10 éves időkeretben nyílik lehetőség annak vizsgálatára, hogy 
az adott bűncselekmény, és annak elkövetője milyen mértékben veszélyes a közlekedés 
biztonságára, és ehhez képest az elkövető és másoknak hasonló magatartástól való 
visszatartása érdekében milyen tartamú eltiltás látszik célravezetőnek. E körben is elsősorban 
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a bűncselekmény szándékos, vagy gondatlan jellege, a gondatlan cselekménynél a 
szabályszegés tudatos elkövetése, illetve az eredményhez való pszichikus viszony, illetve az 
elkövető általános közlekedési magatartása az irányadó. 
Határozott ideig tartó eltiltás esetén a bíróság a járművezetés újbóli megkezdését attól teheti 
függővé, hogy az eltiltott a járművezetéshez szükséges jártasságot az eltiltás tartamának 
letelte után meghatározott módon igazolja. A bíróság az eltiltottat a járművezetéstől végleges 
hatályú eltiltás alól akkor mentesítheti, ha az eltiltástól 10 év eltelt, és az elítélt a 
járművezetésre alkalmassá vált. 

– Kitiltás 

A kitiltás mellékbüntetés alapja az a reális feltételezés, hogy egyes bűnelkövetőknek 
meghatározott területen tartózkodása veszélyezteti a közérdeket, mert további bűnelkövetések 
valószínűségét rejti magában. Az elkövető személyiségében meglévő negatív vonások 
meghatározott földrajzi területen fokozottabb mértékben érvényesülhetnek. 
A törvényben meghatározott esetekben azt, akit szabadságvesztésre ítéltek, egy vagy több 
helységből, vagy az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani, ha e helyeken való 
tartózkodása a közérdeket veszélyezteti. A kitiltás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb 
tartama öt év. 
A kitiltás, mint mellékbüntetés az elkövető azon jogát korlátozza, hogy tartózkodási helyét 
szabadon választhassa meg. A kitiltás alkalmazásának két lényeges korlátja van. Az egyik, 
hogy e mellékbüntetés nem alkalmazható, csak a törvényben meghatározott esetekben. A 
másik lényeges korlátozás az, hogy a szabadságvesztésen kívül más büntetési nem mellett 
nem kerülhet sor e mellékbüntetés alkalmazására. A szabadságvesztésnek nem kell 
szükségszerűen végrehajtandónak lennie. 
A kitiltás mellékbüntetés kiszabása soha nem kötelező, alkalmazásáról a bíróság mérlegelési 
jogkörében eljárva határoz. A kitiltás jelentős kihatású, az állampolgárok alapvető jogait - így 
a lakóhely vagy a munkahely szabad megválasztásának lehetőségét - korlátozó büntetés, ezért 
alkalmazásának hátrányos következményeit különösen akkor szükséges fokozott 
gondossággal mérlegelni, amikor az elkövetőt olyan helyről kellene kitiltani, ahol évek óta él 
és dolgozik, s ahová lakása és családi kapcsolatai kötik. Kitiltást elrendelni csak akkor lehet, 
ha az elkövető a meghatározott közigazgatási egységben olyan lakó-, vagy családi 
környezettel, illetve személyi kapcsolatokkal rendelkezik, amelyek a bűnelkövetőt elősegítik 
(pl. az országhatáron lévő községben rendszeresen embercsempészettel foglalkozó személy), 
vagy pedig az ott tartózkodása a közérdeket más okból veszélyezteti. A bíróság fiatalkorú 
elkövetővel szemben is alkalmazhatja a kitiltás mellékbüntetést, azonban onnan, ahol a 
fiatalkorú megfelelő családi környezetben, családjával él, nem tiltható ki. 
A kitiltás végrehajtását a rendőrség ellenőrzi. 

– Kiutasítás 

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. Nem utasítható ki az, akit a külön 
törvényben meghatározottak szerint menekültként ismertek el. 
A kiutasítás végleges hatályú, vagy határozott ideig tart. 
Végleges hatállyal történő kiutasításra akkor kerülhet sor, ha a nem magyar állampolgár 
elkövetőt legalább 10 évi szabadságvesztésre ítélnek. 
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A törvénynek egy 2007-es módosítása alapján a - külön törvény szerinti - szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek vonatkozásában nincs helye végleges hatályú 
kiutasításnak (ezek döntően az EU és az EGT állampolgárai). 
Kiutasításnak csak tízévi vagy azt meghaladó tartamú szabadságvesztés kiszabása esetén lehet 
helye azzal szemben, aki a Magyar Köztársaság területén legalább tíz éve jogszerűen 
tartózkodik, vagy aki fiatalkorú. 
A határozott ideig tartó kiutasítás legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama tíz év. 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. 
Jogeset: Az átmenetileg Magyarországon tartózkodó, kisebb tárgyi súlyú bűncselekményt (itt as 
járművezetést) elkövető terhelt főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésként történt 
kiutasítása törvénysértő BH1994. 119. 

Pénzmellékbüntetés (a 2009. évi LXXX. törvény a pénzmellékbüntetés elnevezést 
megszüntette, mert a főbüntetésként kiszabható pénzbüntetés kiszabható mértéke 
sokszorosára emelkedett, és a pénzbüntetést (pénzfőbüntetést) a szabadságvesztés büntetés 
mellett is ki lehet szabni. Akit pedig határozott tartamú szabadságvesztésre ítélnek, és 
megfelelő keresete (jövedelme) vagy vagyona van, ha a bűncselekményt haszonszerzés 
céljából követte el, azt a bíróságnak kötelezően pénzbüntetésre is kell ítélni. 

Megjegyzés: 
A Btk. 2009. évi módosítása 2010. júliustól újraszabályozza a büntetések rendszerét. A törvény 
értelmében büntetés a szabadságvesztés, a közérdekű munka, a pénzbüntetés, a foglalkozástól 
eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és kiutasítás, mellékbüntetés pedig a közügyektől eltiltás és a 
kitiltás. 
Ennek megfelelően okafogyottá válik a főbüntetés kifejezés használata. 
A módosításra tekintettel a törvény módosítja az egyes szankciók sorrendjét, előbb 
szerepelnek a büntetések, és azután a mellékbüntetések. Ennek megfelelően a közügyektől 
eltiltás - valamennyi hatályos részletszabályt megtartva - sorrendben hátrébb kerül. 
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11. Intézkedések 
Míg a büntetések csak a bűncselekmény elkövetőjével szemben és bűncselekmény elkövetése 
miatt, csupán a bíróság által alkalmazhatóak, ilyen egyértelmű meghatározás az intézkedések 
kapcsán nem tehető. Annyi mégis rögzíthető, hogy intézkedés alkalmazására a 
büntetőügyekben eljáró hatóságoknak büntető törvénybe ütköző magatartás miatt vagy arra 
visszavezethetően nyílik módja. 
Az intézkedések körében általánosságban megkülönböztethetünk nevelő-, gyógyító- és 
biztonsági intézkedéseket. 

Az intézkedések 
• a megrovás, 
• a próbára bocsátás, 
• a kényszergyógykezelés; 
• az alkoholisták kényszergyógyítása; 
• az elkobzás; 
• vagyonelkobzás, 
• a pártfogó felügyelet, 
• a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések, 
• javítóintézeti nevelés (kizárólag fiatalkorúakkal szemben alkalmazható).  
 

Az intézkedések csoportosítása a kiszabhatóság szempontjából: 

> önállóan, büntetés helyett alkalmazható 
• a megrovás, 
• a próbára bocsátás, 
• a kényszergyógykezelés. 

> kizárólag büntetés mellett alkalmazható 

 
az alkoholisták kényszergyógyítása, 

> önállóan, büntetés helyett éppúgy alkalmazásra kerülhetnek, mint büntetés vagy 
intézkedés mellett 

• az elkobzás, 
• vagyonelkobzás. 

> büntetés, illetve intézkedés mellett alkalmazható 
 
a pártfogó felügyelet. 

> „büntetés jellegű sajátos intézkedés” 
 
a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések, erről külön törvény, a 2001. évi 
CIV. törvény szól igen részletesen. 
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Az elkövetővel szemben kiszabható intézkedések:  

- a megrovás 

Megrovásban kell részesíteni azt, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, 
vagy oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható 
legkisebb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés - ide nem értve az elkobzást és a 
vagyonelkobzást - alkalmazása is szükségtelen. 
A megrovással a hatóság a rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben 
tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. 

A megrovás az alkalmazható legenyhébb büntetőjogi jogkövetkezmény. Elnevezéséből is 
következően nevelő jellegű intézkedés, a bűncselekmény elkövetőjének erkölcsi elítélését 
jelenti. Legfontosabb célja, hogy az elkövetőt törvénytisztelő magatartásra nevelje. 
Alkalmazásának alapja minden esetben bűncselekmény elkövetése, feltétele a terhelt 
büntetőjogi felelősségének megállapíthatósága, eljárásjogi következménye pedig az, hogy - 
noha büntetett előéletet értelemszerűen nem eredményez - a megrovásban részesített terhelt az 
elítélt státuszába kerül. Az intézkedés korlátozás nélkül bármely bűncselekmény esetén 
alkalmazható. 

- a próbára bocsátás; 
A próbára bocsátás a feltételes elítélésnek az a változata, amikor a bíróság megállapítja ugyan 
az elkövető büntetőjogi felelősségét, de nem szab ki büntetést, hanem a büntetés kiszabását 
próbaidőre elhalasztja. Ily módon a büntetési célokat nem a közvetlen hátrányokozással, hanem a 
hátránnyal való fenyegetéssel szolgálja. 

A próbára bocsátásnak - szemben a megrovással- csak a bizonyítási eljárás lefolytatását 
követően a bíróság gondos vizsgálódásának eredményeként, a súlyosító-enyhítő körülmények 
értékelése mellett lehet helye. Az alanyi oldal meghatározó jelentőséggel bír, hiszen 
elsősorban az elkövető személyéből, személyiségi jegyeiből lehet arra következtetni, hogy 
vele szemben a büntetés célja annak azonnali kiszabása nélkül is elérhető-e. A 3 évi 
szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűntett miatt, valamint többszörös visszaesővel 
szemben próbára bocsátásának nincs helye. 
A próbaidő tartama egy évtől három évig terjedhet; a tartamot években kell meghatározni. 
A próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezhető. Ha a próbára bocsátott visszaeső, 
pártfogó felügyelet alatt áll. A próbaidő egy ízben, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, 
ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait megszegi. 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 
bűncselekmény miatt, valamint ha a próbaidő előtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidő 
alatt elítélik. Ezen kívül (a próbaidő sikeres elteltével) az elkövető büntethetősége megszűnik. 

- a kényszergyógykezelés 
A kényszergyógykezelés a kóros elmeállapot folytán nem büntethető személyekkel szembeni 
intézkedés, amelynek célja a társadalom védelme mellett a gyógyítás. A jogszabályi 
meghatározásból következően csekélyebb jelentőségű, tárgyi súlyú, illetőleg gondatlanságból 
elkövetett bűncselekmény miatt kényszergyógykezelésnek nincs helye. 

Alkalmazásának együttes feltételeit a tv. felsorolja. 
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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Amennyiben bármely fenti feltétel hiányában a kényszergyógykezelés nem rendelhető el, ám a 
terhelt gyógyító kezelése szükségesnek mutatkozik, úgy kötelező gyógykezelés 
elrendelésének lehet helye a polgári nemperes eljárás szabályai szerint. 
A kényszergyógykezelést az erre kijelölt, zárt intézetben hajtják végre. 
A kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha szükségessége már nem áll fenn. 

A büntetőjog-tudomány régóta kifogásolta azt, hogy a kényszergyógykezelés határozatlan 
tartamú jogkövetkezmény, mivel a hatályos Btk. nem rendelkezett annak felső határáról. Ez a 
szabályozás sértette a jogkövetkezmények meghatározására irányadó nulla poena sine lege 
elvét, amely megköveteli a büntetőjogi jogkövetkezmények pontos és egyértelmű 
meghatározását. Erre tekintettel a törvény 2009-es módosítása felső határt állapít meg a 
kényszergyógykezelés tartamára. A törvény értelmében a kényszergyógykezelés legfelj ebb 
azon büntetendő cselekmény büntetési tételének felső határáig tarthat, amely az 
elrendelésének az alapjául szolgált. Életfogytig tartó szabadságvesztéssel is fenyegetett 
büntetendő cselekmény esetén ez a maximális időtartam húsz év. Ha a kényszergyógykezelés 
fenntartását a kezelt egészségi állapota - az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben 
meghatározott feltételek fennállása miatt - a maximális tartamot követően továbbra is 
szükségessé teszi, akkor a kényszergyógykezeltet pszichiátriai intézetben kell elhelyezni. 

- Az alkoholisták kényszergyógyítása 

Az alkoholisták kényszergyógyítása elnevezésű intézkedés a gyógyítást célozza, szolgálja. 
Jelenleg hatályos formájában az alkoholbeteg elkövetőkkel szemben alkalmazható, a 
törvényben megfogalmazott feltételek együttes fennállása esetén. Orvosszakértői kérdés, hogy a 
terheltnél az alkoholbetegség kialakult-e már, vagy legalábbis az alkoholfüggőség küszöbén áll-
e. Csak igenlő esetben alkalmazható a jelen intézkedés. Az alkoholizmus tényén túl fel kell tárni 
mindazokat az általános egészségügyi állapotot jellemző tényezőket, személyi 
körülményeket, életvezetési szokásokat és környezeti hatásokat, amelyekből az elkövető 
életmódjára lehet következtetni. További feltétel, hogy a bűncselekmény elkövetése az 
alkoholista életmóddal függjön össze. Ez korántsem azonos az ittas állapotban való 
elkövetéssel, hanem az elkövetői magatartás okának, módjának, motívumának az alkoholista 
életmóddal való összefüggését jelenti. 
Az intézkedés foganatosítása a szabadságvesztés büntetés tényleges végrehajtása során 
történik, ezért nincs helye felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés esetén. 
 
A gyógykezeléstől akkor várható eredmény, ha kellő idő áll rendelkezésre, ezért hat hónapot 
meghaladó tartamú szabadságvesztésre ítélés esetén alkalmazható az intézkedés. 

- Az elkobzás 

Az elkobzásnak - noha nem elsődleges célja, hogy joghátrány alkalmazásával tartson vissza 
újabb bűncselekmény elkövetésétől - a gyakorlatban mégis sokszor súlyos hátrányt jelent az 
elkövető számára. Alkalmazása az általános szabály szerint kötelező; helye van akkor is, ha az 
elkövető nem büntethető. Korlátja mégis a tulaj don sérthetetlenségének alkotmányos alapelve - 
amiből az következik, hogy az elkövetői körön kívül álló, a bűncselekményben vétlen, 
jogkövető tulajdonos jogát az elkobzás nem sértheti - valamint az elévülés és a méltányosság 
lehetősége. 
A Btk. 77. §-ának (1)-(2) bekezdése taxatíve meghatározza, hogy bűncselekmény elkövetése 
esetén mely dolgot, illetve sajtóterméket kell elkobozni. 

 

El kell kobozni azt a dolgot, 
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• amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak (azaz 
amellyel tényállási elemet valósítottak meg), 

• amelynek birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik, 
• amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre, 
• amelyre a bűncselekményt elkövették, 
• a nemzetközi szerződés által tiltott fegyverek 
• az engedély nélkül birtokolt védett természeti értékek; 
• a sajtóterméket, amelyben a bűncselekmény - például rágalmazás - megvalósult. 

Korábban az elkobzás szabályai nem terjedtek ki az ún. mozgó bűnözésre. A mozgó bűnözés 
jellemzője egyrészt az, hogy a gépjármű használatával összefüggő bűncselekményeket 
sorozatban követik el, másrészt az, hogy a gépjármű felhasználása megkönnyíti a 
bűncselekmények végrehajtását (például a szállítást), vagy a helyszín elhagyását. Több 
elkövetési mód kapcsán problémát jelentett azonban, ha a cselekmény befejezését követően 
került sor olyan eszköz használatára, amely jelentősen megkönnyítette a bűncselekmény 
leplezését, illetve a bűncselekmény során szerzett dolgok szállítását. Ez történik például tiltott 
fakivágás, vagy orvhalászat esetén (ami a Btk. szerinti lopás tényállását valósítja meg), 
amikor a jogellenesen kivágott fa, illetve kifogott halak elrejtése vagy utólagos elszállítása 
történik járművel. 

 
A törvénynek egy 2007-es módosítása kiterjesztette az elkobzás lehetőségét azon dologra, 
amelyet a bűncselekmény befejezését követően azon dolog elszállítása céljából használtak, 
amelyre a bűncselekményt elkövették (pl. azon gépjárműre, amellyel a lopott fát szállították 
el). 

Az elkobzás az elkövetői körön kívül álló vétlen, jogkövető személy tulajdonjogát nem 
sértheti. Az eljáró hatóságokat terheli a szükséges körű, és terjedelmű bizonyítás 
lefolytatásának kötelezettsége az elkobzással érintett dolog tulajdoni helyzete tekintetében. 
Vizsgálni kell a tulajdonszerzés időpontját, jogszerűségét, tisztázni kell, hogy a tulajdonos az 
elkövetésről előzetesen tudomással bírt-e. Ha az érintett a bűncselekmény elkövetése után vált 
jogszerű tulajdonossá, elkobzásnak nincs helye. 
Jogeset: 
A csempészet eszköze, és mint ilyen, elkobzás alá esik az a gépkocsi, amelyen az elkövető 
olyan átalakítást végez, amely nem a gépkocsi rendeltetésszerű használatának biztosítását, 
hanem a csempészet véghezvitelét célozza, továbbá ha azt a csempészéshez egyébként is 
szükségszerűen használta (BK 67. szám). 
A vámhatóság megtévesztésével az ország területére behozott gépkocsi a csempészet 
elkövetési tárgya, ezért az elkobzás alá esik (BH2001. 206). 
Ha a szerzői és szomszédos jogok megsértése bűncselekményének az elkövetési tárgya az 
átmásolt program, az adathordozó volt: ennek elkobzása nem mellőzhető (BH2000. 288. III). 
A bűncselekmény elkövetéséért a terhelttárstól kapott összeg elkobzásának helye van 
(BH1981. 3). 

A cselekmény súlyával arányban nem álló, méltánytalan hátrányt jelentő elkobzás kivételesen 
mellőzhető. 
A bírói gyakorlat egységes abban, hogy ha maga a bűncselekmény kisebb tárgyi súlyú, úgy az 
elkobzás akár mellőzhető is. Egyébiránt a vizsgálódás nem szűkíthető le csupán magára az 
elkövetőre és amennyiben az elkobzás a családját, környezetét is ellehetetleníti, úgy ez a 
joghátrány a törvényi célokon túlmutat, és a méltányosság alkalmazását veti fel. 

Az elkobzás mellőzésére nincs mód, ha az elkövető a bűncselekményt bűnszervezetben 
valósította meg. A bűnszervezetben való elkövetés önmagában olyan jelentős tárgyi súlyt 
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képvisel, amely a jogalkotó szerint mindennemű méltányosság alkalmazását kizárja. 
Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethetőségének elévülésére megállapított idő, de 
legalább öt év elteltével. 
Az elkobzott dolog tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll. 

- Vagyonelkobzás 
A vagyonelkobzás - mint intézkedés - célja a bűnös eredetű, vagy annak helyébe lépő vagyon 
elvonása. A bűncselekmény elkövetésének haszna nem maradhat a terheltnél, és ugyanígy 
ellenkeznék az erkölcsi felfogással, ha az elkövetés díjával gazdagodhatna. 
Ezért elkobzandó az a dolog is, amelyet a bűncselekmény elkövetője a tulajdonostól, vagy 
annak hozzájárulásával mástól kapott az elkövetésért. Ugyanígy a bűnszervezetben való 

részvétel ideje alatt szerzett vagyon elkobzásának van helye. Vélelem alapján ellenkező 
bizonyításig vagyonelkobzás alá eső vagyonnak kell tekinteni a bűnszervezetben való 
részvétel ideje alatt szerzett valamennyi vagyont. A bűncselekmény anyagi támogatója által 
tudottan, éppen e célból juttatott vagy arra szánt anyagi eszközöket - amennyiben ténylegesen 
is szükségesek az elkövetéshez, vagy legalábbis megkönnyítik, elősegítik azt - ugyancsak el 
kell kobozni. Hasonló a jogi sorsa a juttatott, ám bármely okból meg nem szerzett jogtalan 
vagyoni előnynek is. 
Kötelező az elkobzás abban az esetben is, ha a vagyonnal más - természetes személy, vagy 
gazdálkodó szervezet -jogellenesen gazdagodott, s annak nem gátja, ha az érintett időközben 
meghalt, a gazdálkodó szervezet átalakult. Jogellenes szerzésen olyan, a polgári jog 
szabályaival objektíve ellentétes szerzést kell érteni, melynek körülményeiből arra a 
következtetésre lehet jutni, hogy az csupán az ügylet tárgyának a vagyonelkobzás alóli 
kimentését szolgálta. Különösen ilyennek értékelhető az ingyenes szerzés vagy jogutódlás, de 
visszterhes átruházás esetén sem zárható ki adott körülmények között a jogellenesség. 

Vagyonelkobzás a tv. szerinti esetekben kötelező, a tv. a kivételek szűk körét határozza meg. 
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) ha a vagyon törvényes eredete bizonyított. 

Az intézkedés céljából, jellegéből következően a vagyonelkobzást az általános szabályok 
szerint mindig a konkrét vagyontárgy vonatkozásában kell elrendelni. Ez alól sem részben, 
sem egészben nincs helye méltányosságnak olyan formában sem, hogy a vagyontárgy 
tényleges elvonása helyett pénzbeli megfizetésre kerülhessen sor. Mégsem a vagyon tényleges 
elvétele történik meg, ha az már nem lelhető fel; nem különíthető el az egyéb vagyontól, vagy 
az elkülönítés aránytalan nehézséget okozna; végül, ha a vagyontárgy tényleges elkobzása a 
jóhiszemű, ellenérték fejében szerző új tulajdonos jogát sértené. Ilyenkor sem indokolt, hogy 
az elkövető az elkobzás alól mentesüljön, ezért ezekben az esetekben a vagyonelkobzást 
pénzösszegben kifejezve kell elrendelni. 

- A pártfogó felügyelet 
Pártfogó felügyelet elrendelésének akkor van helye, ha a feltételes szabadság, illetve a 
próbaidő eredményes elteltéhez az elkövető rendszeres figyelemmel kísérése szükséges. A 
pártfogó felügyelet alatt álló személy köteles a jogszabályban és határozatban előírt 
magatartási szabályokat megtartani, a pártfogó felügyelővel rendszeres kapcsolatot tartani, és 
részére az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást megadni. 
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A próbára bocsátott vagy a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt visszaeső valamint az, 
akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll. 

A bíróság az ítéletben rendelkezhet arról, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátása 
esetén pártfogó felügyelet alatt áll; a bíróság az ítéletében a külön magatartási szabályokat is 
meghatározhatja. 
A pártfogó felügyelet tartama azonos a feltételes szabadság, a próbaidő és a vádemelés 
elhalasztásának tartamával, de legfeljebb öt év. 
 
Magatartási szabályokat, előírásokat jogszabály illetve vádemelés elhalasztása esetén az 
ügyész, egyebekben a bíróság állapíthat meg, ám csak olyan tilalom alkalmazható, amely nem 
jelent a törvényi célokkal összeegyeztethetetlen beavatkozást a pártfogolt magánéletébe. A 
törvény megszövegezéséből következően az alábbi magatartási szabályok példálózóak és az 
egyéniesítés lehetőségét biztosítják. 
A bíróság, illetve az ügyész elrendelheti, hogy a pártfogolt 
a) a bűncselekmény elkövetésében részt vett, meghatározott személlyel ne tartson kapcsolatot; 
b) a bűncselekmény sértettjétől, illetőleg annak lakásától, munkahelyétől vagy attól a 

nevelési-oktatási intézménytől, ahová a sértett jár, tartsa távol magát; 
c) meghatározott jellegű nyilvános helyeket ne látogasson; 

Kiegészült ez a szabály azzal, hogy a bíróság, illetve az ügyész azt is elrendelheti, hogy a 
pártfogolt meghatározott jellegű nyilvános rendezvényeket, illetve meghatározott 
közterületeket ne látogasson. E szabály hasznos lehet a tömegrendezvényeken 
(felvonulásokon, gyűléseken) bűncselekményt elkövetőkkel szemben, illetve azok esetében, 
akiknek a bűnöző életmód meghatározott közterületekhez (például stadionokhoz, 
tömegközlekedési eszközökhöz) köthető. 
d) nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt; 
e) meghatározott helyen és időközönként, meghatározott szervnél vagy személynél 

jelentkezzék; 
f) vegye fel a kapcsolatot a megyei munkaügyi központtal, vagy az önkormányzatnál 

közmunkára jelentkezzen be; 
g) meghatározott tanulmányokat folytasson; 
h) - hozzájárulása esetén - meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá 

magát, 
i) más magatartási szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az 

okozott kárra és az elkövető társadalmi beilleszkedésének esélyeire. 

A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megszegéséhez a törvény minden esetben 
következményt fűz. Ha a pártfogó felügyelet alá helyezett elítélt a magatartási szabályokat 
megszegi, a pártfogó, illetve a rendőrség a feltételes szabadság megszüntetése érdekében az 
ügyészhez ill. a büntetés-végrehajtási bíróhoz fordul. 

A Btk. 2009. évi módosítása új rendelkezéssel egészíti ki a pártfogó felügyelet tartamára 
vonatkozó szabályozást. A pártfogó felügyelet végrehajtása során előfordulhat, hogy a 
pártfogó felügyelet az eredetileg meghatározott tartam leteltét megelőzően meghozza a kívánt 
eredményt. A gyakorlati tapasztalatok szerint két év elteltével már megállapítható, hogy a 
pártfogás sikeres volt-e. A szükséges mértéken felüli pártfogás és az elkövető élete 
indokolatlanul hosszú ellenőrzésének elkerülése érdekében iktatja be a törvény az új 
rendelkezést. Eszerint a pártfogó felügyelet fele részének, de legalább két évnek az eltelte 
után a pártfogó felügyelő javasolhatja a pártfogó felügyelet megszüntetését, ha annak 
szükségessége már nem áll fenn. 
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- A javítóintézeti nevelés 

A javítóintézeti nevelés az egyetlen olyan intézkedés, amely csak fiatalkorú vádlottakkal 
szemben alkalmazható. Javítóintézeti nevelés elrendelésére fiatalkorúak esetén bármilyen 
bűncselekmény elkövetése esetén sor kerülhet, ha a vádlott nevelése érdekében intézeti 
elhelyezése szükséges. A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől három évig terjedhet. 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. 
Azt, aki a tizenkilencedik életévét betöltötte, a javítóintézetből el kell bocsátani. 
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12. A büntetés kiszabásának elvei 

A Btk. büntetési rendszere relatíve határozott, ami azt jelenti, hogy a jogalkotó minden 
egyes bűncselekményre meghatározza a büntetés nemét, annak alsó és felső határát, az 
adott ügyben kiszabandó büntetést pedig e határok között a bíróság állapítja meg. A 
büntetéskiszabásra vonatkozó törvényi szabályozás a jogalkotó és a bíróság közötti 
kompetencia-megosztást jelenti. A nagyobb törvényi kötöttségek egységesebb ítélkezési 
gyakorlat kialakulását, nagyobb jogbiztonságot biztosíthatnak. 
A Btk. különös része csak a kiszabható büntetések és intézkedések fajtáit, illetve tól–ig 
kereteit határozza meg. a büntetés kiszabása minden esetben a bíróság feladata. 
 
A bíróság az, amely a konkrét ügy ismeretében, a lefolytatott büntetőeljárás alapján 
megállapítja a büntetés nemét és mértékét, a büntetés végrehajtásának módját, az esetleges 
mellékbüntetést és intézkedést. A büntetés kiszabási gyakorlat egységessége és 
következetessége fontos követelmény, társadalmi érdek, ezért a határozott ideig tartó 
szabadságvesztés kiszabásakor a büntetési tétel középmértéke az irányadó. A középmértéket 
akként kell megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határához a felső és az alsó határ közötti 
különbözet felét kell hozzáadni. 

A büntetés kiszabását megelőzően a bírónak a törvényi tényállás szintjét is meg kell 
határoznia. A törvényi tényállás a Btk. Különös részében a befejezett tettesi cselekmény 
körülírása. 
Ilyen például az emberölés törvényi tényállása, amely szerint büntetendő az, aki mást megöl. 
A bűncselekményeket előíró tényállásokat nevezzük alaptényállásnak (vagy alapesetnek). 
A jogalkotó azonban bizonyos bűncselekmények kapcsán meghatároz olyan különleges 
körülményeket, amelyeket vagy szigorúbban, vagy enyhébben rendel büntetni. Ezeket ún. 
minősített, vagy ún. privilegizált tényállásban teszi. 

Azt a körülményt, amelyet a jogalkotó másként rendel megítélni és büntetni, minősítő 
vagy privilegizáló körülménynek, azt a tényállást pedig, amiben ezt elrendeli, 
minősített vagy privilegizált tényállásnak nevezzük. 
 
Így például az emberölés alapesetéhez képest (aki mást megöl), a jogalkotó szigorúbb 
megítélésű körülménynek tekintette az aljas indokból történő elkövetést. Ennek megfelelően 
az emberölés kapcsán (amelynek büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjed), egy külön 
rendelkezésben előírta, hogy a büntetés 10 évtől 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztés, ha az emberölést aljas indokból követik el [Btk. 166.§ (2) bek. c) pont]. Az 
aljas indok tehát a minősítő körülmény, az ezt súlyosabban büntetni rendelő rendelkezés [Btk. 
166.§ (2) bek. c) pont] pedig a minősített tényállás. Ugyanígy, a jogalkotó az emberölés 
alapesetéhez képest enyhébb megítélésűnek tartotta, és enyhébben rendelte büntetni azt, ha az 
emberölést méltányolható okból származó erős felindulásban követik el. A méltányolható 
okból származó erős felindultság az ún. privilegizáló körülmény, azt ezt előíró rendelkezés 
[Btk. 167. §] pedig az ún. privilegizált tényállás. 
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Rendkívül fontos azonban megkülönböztetni és élesen elválasztani a 
minősítő/privilegizáló, illetve a súlyosító/enyhítő körülményeket. 

A Btk. -ban a minősítő körülmények jóval nagyobb számban fordulnak elő, mint a privilegizáló 
körülmények. 
A minősítő körülményeket az előzőek figyelembevételével 

• a jogalkotó határozza meg a Büntető törvénykönyvben, és 
• rendeli a törvény szövegében szigorúbban büntetni a bűncselekményt, 
• a minősítő körülmények esetén tehát „ugrik” a büntetési tételkeret. 

a minősítő körülmény fennforgása esetén a jogalkalmazó (bíró) nem az alapeset, hanem a 
minősített vagy privilegizált eset szerint állapítja meg a bűncselekményt. 

A súlyosító körülményeket ellenben 
• a jogalkalmazó állapítja meg, ezeket a törvény nem tartalmazza; 
• ezek tehát nem érintik a bűncselekmény minősülését, csupán a bűncselekményhez 

rendelt büntetési tétel keretein belüli mozgást befolyásolják; 
• tehát marad a büntetési tételkeret (a tól-ig határ), de a súlyosító körülmény ténye 

felfelé tolja a majdani ítéleti büntetést, a felső határhoz közelebbi büntetés kiszabását 
eredményezheti. 

A büntetést – céljának szem előtt tartásával – a törvényben meghatározott keretek között úgy 
kell kiszabni, hogy igazodjék: 
• a bűncselekmény és az elkövető társadalomra veszélyességéhez: 

a nevesített három büntetéskiszabási tényező közül a bűncselekmény társadalomra 
veszélyessége tekinthető elsődlegesnek. Mértékét tükrözi az adott bűncselekményre a Btk. 
Különös Részében meghatározott büntetési tétel mértéke); 

• a bűnösség fokához: (a bűnösség fokának megkülönböztetésnél a szándékosságnak 
illetve a gondatlanságból elkövetésnek, ezek fokának kell jelentőséget tulajdonítani); 
• az egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez. 

A büntetésnek a törvényi keretek között való kiszabása valamennyi olyan szabály 
figyelembevételét igényli, amely a szóba jöhető büntetés mértékének az alsó és felső határára 
kihatással van (a jogalkotó esetenként lehetőséget nyújt arra, hogy a bíróságok a tételkeret 
alsó határánál alacsonyabb vagy felső határánál magasabb tartamú büntetést szabjanak ki). 
Így például a Különös részben meghatározott büntetési tételkeret alatti büntetés kiszabására 
nyújtanak lehetőséget a büntetés enyhítésének a Btk. 87. §-ban meghatározott szabályai, míg a 
Különös részben meghatározott büntetési tételkeret felső határánál hosszabb tartamú büntetés 
kiszabására van lehetőség a halmazati büntetés esetén, vagy a különös és a többszörös 
visszaesővel szemben. 
A büntetés kiszabási elvek körében említendő további elem az enyhítő és súlyosító 
körülmények köre, melynek problematikája a bírói gyakorlatban széleskörűen kimunkált. 
Ennek összegzését a BK 154. számú állásfoglalás tartalmazza. Az állampolgárok törvény 
előtti egyenlősége alapelvének az egységes ítélkezés felel meg, és ebbe az is beletartozik, 
hogy a büntetést befolyásoló körülmények értékelése ne mutasson feltűnő és indokolatlan 
eltéréseket. Szükséges, hogy a Legfelsőbb Bíróság a súlyosító és enyhítő körülmények 
értékelésénél követendő elvekről és a leggyakrabban előforduló ilyen körülményekről az 
álláspontját összefoglalja. 
A büntetést befolyásoló körülményeket tehát nem elvont általánosságban, nem mechanikusan, 
hanem a konkrét ügy tényeire vonatkoztatva kell értékelni. Valamely, általában súlyosítónak 
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vagy enyhítőnek tartott tényezőt akkor lehet a konkrét ügyben is ilyenként értékelni, ha az 
indok, amely miatt annak súlyosító vagy enyhítő hatása van, az adott ügyben is 
megállapítható. Ugyanazon tény más cselekmény vagy más elkövető vonatkozásában 
közömbös vagy ellenkező hatású is lehet. 
Általánosságban szólva, a büntetést befolyásoló tény nyomatéka annál nagyobb, minél 
nagyobb mértékben áll fenn az indok, amely miatt az adott körülménynek enyhítő vagy 
súlyosító hatása van. 

 
A bűnösségi körülményeket egymással egybevetve, összefüggésükben kell értékelni. Nem a 
számuk, hanem az adott esetben meglevő hatásuk a döntő a büntetés meghatározásánál. 
 
Azonos jelentőségű enyhítő és súlyosító körülmények egymás hatását semlegesíthetik. 
Lehetséges, hogy a súlyosító körülményeknek együttesen vagy közülük egynek olyan nagy 
nyomatéka van, hogy az a szemben álló körülmények hatását teljesen kioltja, és az enyhítő 
körülmények mellett is sor kerülhet a büntetési keret felső határának megfelelő büntetésre. 
 
A kétszeres értékelés tilalma a büntetést befolyásoló körülmények értékelésénél is érvényes. 
A törvényhozó által tényállási elemként szabályozott, avagy a súlyosabb vagy enyhébb 
minősítést megalapozó körülményt nem lehet külön enyhítőként vagy súlyosítóként is 
értékelni. 

> A büntetlen előélet enyhítő körülmény, kivéve, ha az elkövető fiatalkorú vagy a fiatalkort 
néhány évvel meghaladott, ún. fiatal felnőtt. A hivatalos személy javára ez csak akkor 
értékelhető, ha e minőségével a bűncselekmény nincs összefüggésben. Nem értékelhető 
annak a javára, aki a bűncselekményt olyan beosztás felhasználásával követte el, 
amelyben a büntetlen előélet alkalmazási feltétel. 

 A büntetett előélet általában súlyosító körülmény;  
Ha a korábbi büntetés nevelő jellegű volt, vagy az elkövetőt kisebb tárgyi súlyú 
bűncselekmény miatt ítélték el, és a büntetés kiállása óta már hosszabb idő eltelt, a korábbi 
elítélésnek súlyosító körülményként való értékelése általában nem indokolt. Fokozott a 
büntetett előélet nyomatéka, ha a sorozatos elítélésekből, az elkövető életviteléből és az újabb 
bűnelkövetésből a bűnöző életmódra lehet következtetni; 

> A közlekedési bűncselekmények elbírálásánál az elkövető korábbi közlekedési magatartását is 
értékelni kell. A közlekedési szabálysértés elkövetése súlyosító, a hosszabb ideig tanúsított 
kifogástalan közlekedési magatartás enyhítő körülmény lehet. Itt as járművezetés esetén az 
ittasság súlyos vagy igen súlyos foka súlyosító körülmény; 

> Ha az elkövetőnek a létfenntartást biztosító jövedelme nincs, és munkakerülő, csavargó 
életmódot folytat, fokozott a veszélye annak, hogy a szükségletét illegális módon, akár 
bűncselekmény útján elégíti ki, és a személyének a veszélyessége fokozott; 

> A fiatalkor általában nem enyhítő körülmény, ilyennek értékelhető azonban, ha az elkövető a 
büntethetőség határát jelentő tizennégy éves életkort nem sokkal haladta meg, vagy fiatal felnőtt 
volt, amikor a bűncselekményt elkövette; 

 Az idős kor - a vele rendszerint együtt járó testi és szellemi hanyatlás, valamint tűrőképesség-
csökkenés miatt - enyhítő körülmény; általában a nyugdíjkorhatárt meghaladó életkort lehet így 
értékelni; 
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> Ha az elkövetőnek tartásra, illetve nevelésre szoruló hozzátartozói vannak ez általában 
enyhítő körülmény, ez azonban nem vehető figyelembe annak javára, aki gondoskodási 
kötelességét nem teljesíti; 

> Az elkövető alacsony műveltsége, iskolázatlansága enyhítő körülmény, kivéve, ha olyan 
bűncselekményt követett el, amelynek súlyát és tilalmazottságát az értelmi színvonalától és 
iskolázottságától függetlenül mindenki belátja (emberölés, rablás, testi sértés stb.); Súlyosító 
körülmény viszont, ha az elkövető a műveltségét vagy szakmai képzettségét bűncselekmény 
véghezvitelére használja fel; 

> A beszámítási képesség korlátozottsága enyhítő körülmény; 

> Az elkövető tartósan és kiemelkedően végzett munkája enyhítő körülmény, ha abból arra lehet 
következtetni, hogy vele szemben a büntetés könnyebben célt érhet. A köz javára 
ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység vagy szolgáltatás (jótékony célú munkavégzés, 
alapítvány létesítése, ajándék, adomány stb.) enyhítő körülmény lehet; 

> Súlyosító körülmény, ha az elkövető a bűncselekményt önhibájából eredő ittas vagy bódult 
állapotban követte el, és ennek az állapotnak szerepe volt a bűncselekmény elkövetésében; 
különös nyomatéka a gátlástalanul, a garázda módon végrehajtott - élet, testi épség vagy nemi 
erkölcs elleni - bűncselekmények esetében. Az iszákos életmód súlyosító körülmény, mivel a 
fokozott agresszivitásból, az együttélési szabályok sorozatos megszegéséből arra lehet 
következtetni, hogy az elkövető személyének társadalomra veszélyessége fokozott; 

> A vezetői vagy kifejezetten bizalmi beosztás súlyosító körülmény, ha annak felhasználásával 
vagy azzal összefüggésben történt a bűncselekmény elkövetése. Vezetői beosztásban levőnek a 
ténylegesen irányító tevékenységet végző személyt kell tekinteni. Az elkövető kezdeményező, 
vezető, másokat bűnelkövetésbe vivő szerepe súlyosító körülmény. Büntetést enyhítő hatása van 
annak, ha valaki más személy ráhatására vagy befolyása alatt követte el a bűncselekményt; 

> A társas elkövetés a bűnelkövetésnek általában veszélyesebb formája, ezért a társtettességben,  
a fizikai bűnsegédekkel együtt történő, és - ahol ez nem minősítő körülmény - a csoportos 
elkövetés általában súlyosító körülmény; különös a nyomatéka az erőszakos bűncselekmények 
esetében; 

> Súlyosító körülmény, ha az elkövető olyan bűncselekményt vitt véghez, amit meg kellett 
volna akadályoznia. Különös nyomatéka van annak, ha a bűnüldöző hatóság tagja 
igazságszolgáltatás elleni, a közélet tisztaságát sértő vagy más korrupciós jellegű vagy olyan 
bűncselekményt követ el, amely a bűnüldöző szerv érdekeit is sérti, 

> A bűncselekmény méltányolható indítóoka enyhítő, az erkölcsileg különösen elítélendő oka 
súlyosító körülmény. Enyhítő hatású, ha a cselekmény motívuma a valóságos vagy vélt közérdek 
szolgálata; 

> A vagyon elleni bűncselekmények esetében enyhítő körülmény lehet az elkövető önhibáján 
kívül fennálló nehéz anyagi helyzete, különösen akkor, ha ez az elemi szükségletek 
kielégítetlenségében nyilvánul meg, és a bűncselekmény ennek kielégítési körében marad; 

> A szándék eshetőleges volta enyhítő körülmény, kivéve, ha az elkövető olyan bűncselekményt 
valósított meg, amelyet az eredmény tekintetében gondatlanul is el lehet követni; a cselekmény 
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végrehajtásában megnyilvánuló kitartó szándék, az előre megfontolt szándék súlyosító 
körülmény; 

> A gondatlan bűnösség esetében általában enyhítő körülmény, ha az elkövetőt hanyag  
gondatlanság terheli; súlyosító körülmény viszont a gondatlanság súlyos foka, mely luxuria 
esetében akkor állapítható meg, ha nagymértékű volt az elkövető könnyelműsége, amikor bízott 
az eredmény elmaradásában; negligencia esetében pedig akkor, ha a súlyos következmény 
lehetősége a feltétlenül elvárható elemi figyelem mellett is észlelhető lett volna; 

> Az elkövető önfeljelentése enyhítő körülmény. Különös a nyomatéka, ha ennek folytán vált 
lehetővé a bűncselekmény felderítése, vagy azt jelentős mértékben elősegítette. Enyhítő hatású az 
is, ha az elkövető közreműködött a bűncselekmény felderítésében, és ennek szerepe volt a 
felderítés eredményességében; 

> A bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomás enyhítő körülmény, és a részbeni beismerés is az 
lehet. Nagyobb a nyomatéka, ha az felderítő jellegű; ilyen esetben a cselekmény egészére 
kiterjedő beismerésnek a bűnösség részbeni tagadása mellett is enyhítő hatása van. Tettenérés 
esetén csak a bűnösség elismerésének és a megbánásnak van jelentősége. Az elkövető megbánó 
magatartása, az eredmény elhárítására irányuló tevékenysége, a cselekmény megbánását kifejező 
komoly öngyilkossági kísérlete enyhítő; a cselekmény után tanúsított elvetemült magatartása 
súlyosító körülmény; 

> Az elkövető betegsége, jelentős mérvű rokkantsága vagy egyéb olyan körülmény, amely a 
büntetés elviselését megnehezíti, enyhítő hatású, és akkor is értékelendő, ha a bűncselekmény 
elkövetése után állott elő; 

> Ha a cselekmény kísérleti szakban maradt, ez enyhítő körülmény, A nyomatéka annál 
nagyobb, minél távolabb van a cselekmény a befejezettségtől, illetve a cselekmény 
következményei a befejezettséghez megkívánt eredménytől. Ha az elkövető mindent megtett a 
bűncselekmény befejezettsége érdekében, és a következmények is súlyosak, a kísérlet, mint 
enyhítő körülmény súlytalanná válhat; 

> A kitartó, a fondorlatos, a gátlástalan, a garázda, az orvul való vagy egyébként veszélyes  
elkövetési mód  súlyosbító körülmény, és ugyanígy értékelendő, ha az elkövető a 
bűncselekménnyel szükségszerűen együtt járó szenvedésnél nagyobb testi vagy lelki gyötrelmet 
okoz; 

> A közbiztonság veszélyeztetése, a köznyugalom tartós vagy súlyos megzavarása súlyosító 
körülmény. Egyes bűncselekményeknél így értékelhető a nagyobb nyilvánosság előtt való 
elkövetés, feltéve, hogy az az elkövető nagyobb elvetemültségére utal vagy többletsérelmet okoz; 

> Ha a sérelemnek vagy veszélynek az adott minősítésen belül fokozatai lehetnek - pl. súlyos 
testi sértésnél a gyógytartamnak -, az átlagost lényegesen meghaladó sérelem vagy veszély 
általában súlyosító, az átlagosnál lényegesen kisebb, általában enyhítő körülmény. Ha a minősítés 
függ az értékhatártól, enyhítő körülmény, ha a kár, az érték vagy a vagyoni hátrány az alsó határ, 
súlyosító, ha a felső határ közelében van. Az elkövető terhére értékelendő, ha a cselekmény 
alapesetnek minősül ugyan, de közel áll valamely minősített esethez; 

> Súlyosító körülmény, ha a sértett védtelen, idős, beteg, védekezésre képtelen vagy oltalomra 
szoruló személy, terhes nő vagy az elkövető közeli hozzátartozója; a vagyon elleni 
bűncselekményeknél ilyen hatású lehet a sértett nehéz anyagi helyzete; 
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> A sértett felróható közrehatása enyhítő körülmény. Ilyenként értékelhető a részéről tanúsított 
durva, erőszakos, kihívó vagy súlyosan sértő viselkedés, a jogtalan eljárás; a közlekedési 
bűncselekményeknél a sértett együtt ható okot jelentő szabályszegése; a nemi erkölcs elleni 
bűncselekményeknél a könnyelmű, kihívó magatartása; 

 A sértett megbocsátását enyhítőként lehet értékelni, különösen akkor, ha annak folytán 
a bűncselekmény miatt megromlott viszonyok helyreálltak; 

 A bűnsegédi minőség általában enyhítő körülmény; 

 A bűncselekmény kétszeres vagy többszörös minősülése súlyosító körülmény; 

 A folytatólagosságnak büntetést súlyosító hatása van, s az annál nagyobb, minél több 
cselekményt foglal magába; 

 A bűnhalmazat mellőzése esetén az önálló megállapításra nem került cselekmény 
elkövetése súlyosító körülmény. Nem lehet azonban értékelni az olyan külön nem minősített 
cselekményt, amely magánindítvány hiányában jogilag tárgytalan; 

 Az alkalomszerű elkövetés az elkövető javára értékelhető, kivéve, ha az alkalom 
létrejöttét tudatosan elősegítette, vagy ha az alkalom előidézése maga is jogellenes; 

 A nem vesztegetési cselekmények korrupciós jellegű elkövetése súlyosító körülmény; 

 Az elkövető javára kell értékelni, ha az okozott kárt vagy annak egy részét 
megtérítette, és kisebb nyomatékkal azt, ha a kár tőle függetlenül megtérült. Enyhítő 
körülmény, ha az elkövető a sértettnek elégtételt szolgáltatott, rendezte vele a közöttük 
keletkezett konfliktust, ennek során valamilyen szolgáltatást teljesített, vagy igényt kielégített; 

 Enyhítő körülmény, ha a bűncselekmény elkövetésétől hosszabb idő telt el; minél 
súlyosabb a bűncselekmény, annál hosszabb az az idő, amely enyhítőként értékelhető. 
Nagyobb a nyomatéka, ha megközelíti az elévülési időt; csökken a nyomatéka, vagy el is 
enyészhet, ha az időmúlást maga az elkövető idézte elő. Enyhítő körülmény, ha az elkövető 
hosszabb ideig állt a büntetőeljárás súlya alatt; nagyobb a nyomatéka, ha előzetes fogva 
tartásban volt, és ilyenkor az előzőnél rövidebb tartam is enyhítőként értékelhető; 

 A bűncselekmények elszaporodottsága súlyosító körülmény akkor, ha a köztudomás 
szerint az ügyben elbírált vagy az ahhoz hasonló bűncselekmények száma (az elkövetéskor) a 
korábbi időszakhoz képest lényeges emelkedést mutat, vagy ha a számuk az adott területen 
lényegesen magasabb volt az átlagosnál. Az erős felindulásban elkövetett emberölésnél és a 
jogos védelem túllépésénél ez a körülmény nem jön figyelembe; 

 Ha a Btk. Különös Rész rendelkezései szerint a bűnszervezet tagjaként elkövetés nem 
minősítő körülmény, nyomatékos súlyosító körülményként értékelendő, ha az ügyben a 
szervezett bűnözés ismérveit lehet megállapítani, és az elkövető ennek részeként hajtott a 
végre a bűncselekményét. 

A büntetés enyhítése 

A büntetési tételnél enyhébb főbüntetés szabható ki, ha annak legkisebb mértéke a büntetés 
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céljának szem előtt tartására figyelemmel túl szigorú. 

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. 

Kétfokú enyhítésre kísérlet és bűnsegéd esetében nyílik lehetőség és ilyenkor az egyfokú 
enyhítéshez képest a büntetést a következő pontja alapján lehet kiszabni. 
Korlátlan enyhítésre a törvényben meghatározott esetekben nyílik lehetőség, ilyenkor bármely 
büntetési nem legkisebb mértéke is kiszabható függetlenül attól, hogy az adott 
bűncselekmény a Btk. Különös részében milyen büntetési tétellel fenyegetett. 
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13. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

A rehabilitációnak is nevezett mentesítésről nincs szó akkor, ha a bíróság a terhelttel szemben 
nem büntetést, hanem intézkedést (megrovást, próbára bocsátást, kényszergyógykezelést) 
szabott ki, ez ugyanis nem tekinthető elítélésnek. 
Az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények részben: 

 büntetőjogon belül (ha az elkövető újabb bűncselekményt követ el) részben 
 büntetőjogon kívül (a büntetőjogon kívüli hátrányos jogkövetkezmények lehetnek 

alkotmányjogiak, közjogiak, munkajogiak, családjogiak, polgári jogiak, de pl. a gazdasági élet 
területén is található ilyen jellegű rendelkezés) érvényesülnek. 

A mentesítés beálltával a mentesített személynek újból lehetősége nyílik mindazon jogok 
megszerzésére, amelyekhez a büntetlen előéletű állampolgároknak is joga van. Ezért a 
mentesített mindig a jövőre nézve válik büntetlen előéletű állampolgárrá, nem pedig az 
elítélésre visszamenőleg. 

A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő és nem tartozik számot adni olyan 
elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. A mentesített személy részére kiadott 
hatósági erkölcsi bizonyítványban, a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel bejegyzés 
található. 

A mentesítés az ún. állampolgári jogkövetkezményekre terjed ki, (pl. a volt elítélt az erkölcsi 
bizonyítvány birtokában, ehhez kötött munkát is elvállalhat). 
Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos 
(büntetőjogi) következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz. 

Az újabb bűncselekmény elkövetése arra utal, hogy az elkövető nem érdemes a mentesítésre, 
ezért vele szemben – adott esetben – szigorúbb büntetőjogi felelősségre vonás lehet indokolt. 

A mentesítés három esetköre: 
a) törvényi mentesítés; 
b) bírósági mentesítés; 
c) kegyelmi mentesítés. 

a) törvényi mentesítés; 

A törvényi mentesítés az elítéltek legszélesebb körét érinti és leggyakoribb módja a 
mentesítésnek. 

A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés: 

• közérdekű munka, pénzbüntetés és főbüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetés 
esetén az ítélet jogerőre emelkedésének napján; 
• felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján; 
• gondatlan vétség miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltésének 
napján; 

Ezekben az esetekben az elítélt „a büntetése után rögtön” kaphat erkölcsi bizonyítványt. 

Szándékos bűncselekmény miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a várakozási idő 
tartama az ítéletben kiszabott büntetéshez igazodik. 

• egy évet meg nem haladó szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését követő három 
év elteltével;  
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• egy évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb szabadságvesztés esetén a büntetés 
kitöltését követő öt év elteltével;  

• öt évet meghaladó, határozott tartamú szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését, 
illetőleg végrehajthatóságának megszűnését követő tíz év elteltével.  

• életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt törvényi mentesítésben nem, csak kegyelmi 
mentesítésben részesülhet.  

b) bírósági mentesítés 

Utólagos bírósági mentesítésre 
a) csak szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 
b) határozott tartamú, végrehajtandó szabadságvesztéssel kapcsolatban, 
c) az elítélt kérelmére lehet helye, 
d) ha erre az elítélt érdemes, és 
e) a szabadságvesztés kiállásától, illetőleg végrehajthatósága megszűnésétől a törvényi 

mentesítéshez meghatározott várakozási idő fele már eltelt. 

Az utólagos bírósági mentesítés lehetőség az elítélt számára, hogy ne várja meg a törvényi 
mentesítés beálltát, hanem „félidőben” kérje a bíróságtól a mentesítést, vállalva, hogy ez 
esetben megvizsgálják érdemességét a rehabilitációra. 
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. 
Előzetes bírósági mentesítésről is határozhat a bíróság a bűnösséget megállapító és büntetést 
kiszabó ítéletében, de csak akkor, ha a szabadságvesztés végrehajtását felfüggeszti, és az 
elítélt a mentesítésre érdemes. 
Az érdemesség körében végzett bírói mérlegelés során vizsgálni kell különösen az elkövető 
személyét, életvitelét, a bűncselekmény tárgyi súlyát, jellegét, az elkövetés módját, 
motívumát, a büntetés mértékét. 

c) kegyelmi mentesítés 

A kegyelmi mentesítés közkegyelem vagy egyéni kegyelem formájában lehetséges. 
Az Alkotmány értelmében közkegyelmet - törvényi szabályozás keretében - az Országgyűlés, 
míg az egyéni kegyelmezés jogot a köztársasági elnök gyakorolja. 
A köztársasági elnök az elítéltet kegyelemből mentesítésben részesítheti akkor is, ha e törvény 
szerint ennek egyébként nincs helye. A köztársasági elnök kegyelmezési joga kiterjed mind az 
eljárási, mind a végrehajtási kegyelemre, de kegyelemből mentesíthet a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól is. A kegyelmi mentesítésnek a törvényi vagy bírósági mentesítéstől 
eltérően, nincs törvény által szabályozott feltétele. 
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14. A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat 

Bűncselekményi egységről akkor beszélhetünk, ha az elkövetőt egy bűncselekmény terheli 
(„egyszer lopott”) vagyis, ha a bíróság őt egy bűncselekmény elkövetésében mondta ki 
bűnösnek. 

A bűncselekményi egységnek két fő típusa van: a természetes és a törvényi egység. 

a. Természetes egység 

A természetes egység körébe azok az esetek tartoznak, amikor a cselekmények a mindennapi, 
természetes szemlélet, a laikus, köznapi látásmód szerint is egységet alkotnak. Ebben az 
esetben egyetlen (egyrendbeli) bűncselekményről van szó. 
Ennek legegyszerűbb alakzata az egymozzanatú természetes egység, amikor egyetlen 
magatartást tanúsít az elkövető (pl. lelövi a sértettet s ezzel emberölést követ el). 
A több mozzanatú természetes egységnél az elkövető több magatartást tanúsít ugyan, de ez egy 
bűncselekménynek minősül (pl. az elkövető egymás után több késszúrást ejt ugyanazon a sértett 
en, egyrendbeli testi sértést, vagy emberölés kísérletét követi el.). 

b. Törvényi egység 
A törvényi egységet a különös részi törvényi tényállás megfogalmazásával a jogalkotó 
határozza meg. Törvényi egységen az értendő, amikor a jogalkotó egységet hoz létre olyan 
cselekményekből, amelyeket a törvényi rendelkezés hiányában egyébként halmazatként 
kellene értékelni. 
A törvényi egység esetei: 

• összetett bűncselekmény [(delictum compositum) (pl. rablás)] 
Ebben az esetben a külön-külön bűncselekményekké nyilvánított cselekményeket – ha 
együttesen fordulnak elő – egy harmadik tényállásba illesztik (pl. a rablás lopásból és 
kényszerítésből vagy könnyű testi sértésből tevődik össze). 

• összefoglalt bűncselekmény [(delictum complexum) (pl. több emberen elkövetett 
emberölés)] 
Ebben az esetben a Btk. a több emberen elkövetett emberölést az emberölés minősített 
eseteként határozta meg, kizárva ezzel a bűnhalmazat megállapíthatóságát. 

• az üzletszerűség abban az esetben, ha alaptényállási elem pl. a zugírászat esetében. 
„248. § (1) Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői 
tevékenységet végez, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” 

• Folytatólagosság (Btk. 12. § (2)) 

A folytatólagosan elkövetett bűncselekmény egység, amelynél a törvényi tényállást 
külön-külön is megvalósító részcselekmények együttesen alkotnak egyetlen 
bűncselekményt. 
Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az 
elkövető: 

> ugyanolyan bűncselekményt, 
A folytatólagosság szempontjából ugyanolyan bűncselekménynek csak az azonos 
törvényi tényállás (többszöri) megvalósítása értendő. Az alapeset és a minősített eset 
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megvalósítása, illetve a különböző minősített esetek egymástól független (többszöri) 
megvalósítása a folytatólagosság törvényi egységébe tartozik. Folytatólagosság jön létre - 
az egyéb feltételek megléte esetén - a kísérleti stádiumban rekedt cselekmények között is, 
továbbá akkor is, ha csupán egyes részcselekmények maradtak kísérleti szakaszban. 
Előfordulhat továbbá, hogy a terhelt egyes részcselekményeket különböző elkövetői 
pozíciókban (tettes, társtettes, felbujtó, illetve bűnsegéd) valósítja meg. 

> egységes elhatározással, 
Az egységes elhatározás a folytatólagosság szubjektív eleme. Ez nem jelenti azt, hogy a 
terheltnek már eleve több ugyanolyan bűncselekmény elkövetését kell elhatároznia, 
hanem az vizsgálandó, hogy a cselekmények azonos indítékból fakadtak-e. E körben tehát 
a bűncselekmény alanyi oldali elemei közül a célzat és a motívum értékelése után lehet 
eldönteni, hogy a törvényi egység megvalósult-e. 

> azonos sértett sérelmére, 

> rövid időközökben többször követ el. 

A rövid időközök viszonylag szoros időbeli kapcsolatot jelentenek, így az egyes 
részcselekmények között akár néhány hónap is eltelhet. Kizárja azonban a 
folytatólagosságot az a hosszabb időmúlás, amelynek folytán a cselekmények olyan 
élesen elkülönülnek egymástól, hogy már az egységes akarat-elhatározás sem ismerhető fel. 
Jogeset: Az ugyanazon vagy azonos tartalmú, illetőleg egymástól eltérő, de azonos célt 
szolgáló parancsok megtagadása esetén a parancs iránti engedetlenség folytatólagos 
akkor is, ha azok különböző elöljáróktól származnak, feltéve, hogy a megtagadás az 
elkövető egységes akarat elhatározásából fakad (BH1982. 360). 

 
Bűncselekményi többség jön létre, ha az elkövető több bűncselekményt követett el (pl. egy lopás 
mellett, egy másik alkalommal testi sértést is követett el) és a bíróság több bűncselekmény 
miatt szab ki vele szemben büntetést. 
A legrégibb időkben a kontinentális büntetőjogban is a kumuláció elve érvényesült. Nem 
tartották szükségesnek, hogy más szabályokat alkalmazzanak az elkövetővel szemben abban az 
esetben, ha egy eljárásban több bűncselekmény elkövetése miatt vonták felelősségre. 
A bíróság minden egyes bűncselekményre külön-külön kiszabta a büntetést, majd a 
büntetéseket összeadták. Ily módon több száz éves büntetés is kialakulhatott, a végrehajtás 
egyszerűen lehetetlenné vált. A mai szemmel nézve ez leegyszerűsítő „sommás” megoldásnak 
tekinthető. 

bűnhalmazat 
A Btk. értelmében bűnhalmazatról akkor beszélünk, ha az elkövető egy vagy több 
cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. 

Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. 

Alaki a halmazat, ha az elkövető egyetlen cselekménye több bűncselekményt valósít meg (pl. 
az elkövető egyetlen újságcikkben több személyt is rágalmaz) vagy például közlekedés 
biztonsága elleni bűntettet és rongálás vétségét is megvalósítja, aki a közlekedő kamion 
szélvédőjét kővel bedobja és a szélvédő összetörésével 100 000 forint kárt okoz 
(BH2006/240) 

Anyagi a halmazat, ha az elkövető több cselekménye több bűncselekményt valósít meg (pl az 
elkövető az egyik sértett terhére lopást, egy másik terhére testi sértést követ el). 
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Mindkét halmazati forma lehet egynemű (több ugyanolyan bűncselekményt követ el) és 
különnemű (több különböző bűncselekményt követ el). 
Látszólagos halmazatról beszélhetünk, ha az elkövető egyetlen cselekménye csak látszólag 
való sít meg több bűncselekményt, valójában azonban csupán egyetlen bűncselekmény 
állapítható meg. 
Ennek egyik fajtája pl. a konszumpció, melynél az egymással versengő tényállások a több- 
kevesebb viszonyában állnak. 
Jogeset: 
BH1998. 571.Ha az emberrablásnál alkalmazott erőszak a sértettnek könnyű testi sértést 
okoz, az utóbbi bűncselekmény az emberrablással halmazatban nem állapítható meg 
EBH1999. 3.), Ha az elkövető egyetlen elkövetési magatartása a hivatali visszaélés bűntettét 
és a szolgálatban kötelességszegés vétségét is megvalósítja: a két bűncselekmény látszólagos 
alaki halmazata folytán csak a súlyosabban büntetendő hivatali visszaélés bűntettének a 
megállapítása indokolt 

Bűnhalmazat esetén a bűnhalmazatban levő bármelyik bűncselekmény miatt alkalmazható 
mellékbüntetést ki lehet szabni. 
A főbüntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények büntetési tételei közül a 
legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. 

A bűnhalmazat esetén a büntetés mértékének megállapításánál négy szabályt kell 
érvényesíteni: 

a) a legsúlyosabb büntetési tétel felső határát a felével kell megemelni (pl. Amennyiben 
két olyan bűncselekmény találkozik, amelyek közül a Különös Részben az egyik 2 
évtől 8 évig terjedő, a másik 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, a 
kiszabható maximum 12 év lesz; 

b) az emelt mérték nem érheti el az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési 
tételek felső határának együttes tartamát. Pl. amennyiben a Különös Részben 2 évtől 8 
évig terjedő szabadságvesztéssel és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett 
bűncselekmények találkoznak, a legsúlyosabb felső határ felével történő emelése itt is 
12 évet eredményezne, de az egyes bűncselekményekre megállapított büntetési tételek 
felső határának együttes tartama 8 + 3 év, vagyis 11 év, ami a 12 évnél alacsonyabb. A 
korábban kifejtettek szerint a halmazati büntetés ezt az együttes tartamot, vagyis a 11 
évet nem érheti el; 

c) nem haladhatja meg a 20 évet [amennyiben a Különös Részben 5 évtől 15 évig terjedő 
és 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények 
találkoznak, a legsúlyosabb büntetési tétel felső határának a felével történő emelése 22 
és fél év szabadságvesztést eredményezne. (15 év + 7 és fél év) Ebben az esetben 
kerül előtérbe a Btk. szabálya, és így a kiszabható halmazati büntetés maximuma 20 
évi szabadságvesztés lesz); 

d) ha a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül legalább három személy elleni 
erőszakos bűncselekmény, akkor a legsúlyosabb büntetési tétel felső határa a 
kétszeresére emelkedik. Ha a büntetési tétel így felemelt felső határa a húsz évet 
meghaladja, vagy a törvény szerint bármelyik bűncselekmény életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel is büntethető, az elkövetővel szemben életfogytig tartó 
szabadságvesztést kell kiszabni. (ez a 2010 évben meghozott ún. három csapásként 
megnevezett büntetési tétel szigorítás). 
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összbüntetésbe foglalás 

Az összbüntetésbe foglalás egyetlen célja azon hátrányok kiküszöbölése, melyek az elítéltek 
az egyes cselekményei külön eljárásban elbírálása folytán érik. Ez indokolja, hogy a büntetés 
akként kerüljön megállapításra, mintha halmazati büntetést szabnának. 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. 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. 
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15. A Btk. különös részének jellemzői 

a) A különös részi tényállás szerkezete 

A bűncselekmény fogalmi ismérveinek egyike a „tényállásszerűség”. 
A törvényi tényállás a nullum crimen sine lege elvét hordozza, mert a bűncselekmény 
ismérvei a törvényi tényállásban nyernek megfogalmazást. 
 
A különös részi norma két fő részből áll: 
a törvényi tényállásból (diszpozícióból) amely leírja a bűncselekménynek tekintett 
magatartást; 
és a büntetési tételből (szankcióból), amely meghatározza az adott bűncselekmény 
elkövetőjével szemben alkalmazható büntetés nemét és – szabadságvesztésnél – mértékének 
keretét. 

Azt a konkrét életbeli cselekményt, amely büntetőjogi felelősségre vonás alapjául szolgál, 
történeti tényállásnak nevezzük. A jogalkalmazó a minősítés során veti egybe a történeti 
tényállást a törvényi tényállással, s ha egyeznek, megállapítja, hogy pl. az elkövető 
magatartása tényállásszerűen megvalósította a súlyos testi sértés bűncselekményét. Ennek az a 
következménye, hogy az elkövetővel szemben – példánknál maradva – súlyos testi sértésre 
megállapított büntetési tételt kell alapul venni a büntetés kiszabása során. 
Amennyiben a történeti tényállás egyetlen bűncselekmény törvényi tényállásába sem 
illeszkedik bele, nem beszélhetünk bűncselekményekről. 

b) A különös részi tényállás formája 

A különös részi törvényi tényállások (diszpozíciók) megjelenési formájukat tekintve 
egyszerű, leíró, hivatkozó és kerettényállások lehetnek. 

Az egyszerű törvényi tényállás olyan fogalmakat használ, amelyek a köznapi szóhasználatban 
egyértelműek és magyarázatra sem szorulnak. Egyszerű tényállás pl. az emberölés 
diszpozíciója: „aki mást megöl”. 

A leíró törvényi tényállásban a jogalkotó a mindennapi szóhasználattól eltérő fogalmakat 
használ, illetőleg az adott bűncselekménynek a köznapitól eltérő tartalmat tulajdonít. Leíró 
diszpozíció pl. a vesztegetés vagy a kábítószerrel visszaélés rendkívül bonyolult törvényi 
tényállása, de az egyik legsűrűbben elkövetett bűncselekmény a Lopás is: 316. § (1) Aki 
idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 

A hivatkozó (utaló) diszpozíció a felesleges ismétlések elkerülése végett a Btk. más 
rendelkezésére hivatkozik. Pl. a Becsületsértés tényállásában Btk. Utal a 179.§-ra – azaz a 
rágalmazás bűncselekményére – az elhatárolás érdekében. 
„A Becsületsértés tényállása” 180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben 

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű 
tevékenységével összefüggésben, 

b) nagy nyilvánosság előtt 
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, 

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi 
el.” 
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A keret (vagy blanketta diszpozíció) olyan tényállást tartalmaz, amelynek tartalmát más, nem 
büntetőjogi jogszabályok alkotják. Így pl. a közlekedési bűncselekmények a KRESZ 
szabályainak megszegésével, a vámbűncselekmények a vámjogszabályok megszegésével 
valósulnak meg. A keretdiszpozíciók a büntető törvénykönyvet időtállóbbá teszik, mert a 
kerettényállást tartalommal kitöltő egyéb jogszabályok változása nem teszi szükségessé a 
büntető jogszabály megváltoztatását. 
 
A gazdasági bűncselekmények körében különös jelentőséghez jutnak az ún. 
háttérjogszabályok, amelyek megszegésével valósulhatnak meg az e bűncselekmények 
törvényi tényállásaiban meghatározott elkövetési magatartások (Ilyen pl. a csődbűntettnél az 
1991:XLIX tv.; a rossz minőségű termék forgalomba hozatalánál az 1995:XXVIII. tv., a 
pénzmosásnál a 2003:XV.tv.) 

c) A különös részi tényállás alakzatai 

A törvényi tényállások alakzatai körében megkülönböztetünk alapeseti, minősített eseti és 
privilegizált eseti törvényi tényállást. 
A jogalkalmazónak a minősítés során tehát nem csupán azt kell megállapítania, hogy a 
történeti tényállás mely bűncselekmény törvényi tényállásába illeszkedik, hanem azt is, hogy 
annak alapeseti, minősített eseti vagy privilegizált eseti alakzatát valósítja-e meg. Ettől függ 
ugyanis a bűncselekmény elkövetőjére kiszabható büntetés nagysága. 

• Az alapeset tartalmazza az adott bűncselekménynek a leggyakrabban előforduló, 
tipikus változatát. Alapesete minden bűncselekménynek van. 

• Minősített eseti tényállás az alapesetnél súlyosabban büntetendő eseteket tartalmazza. 
Ilyen tényállással a bűncselekmények jelentős részében is találkozhatunk, így pl. a 
rablás az alapesetéhez képest súlyosabban büntetendő, ha azt fegyveresen, jelentős 
értékre, bűnszövetségben vagy csoportosan követik el. Még ennél is súlyosabb a rablás 
büntetési tétele, ha különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre követik el a 
bűncselekményt. 

• A privilegizált (kedvezményezett) eset tartalmazza az adott bűncselekménynek azt a 
ritkábban előforduló változatát, amely az alapesetnél enyhébb büntetési tételt igényel. 
Ilyen pl. az erős felindulásban elkövetett emberölés, az emberölés alapesetéhez képest. 

• Az „elterelés” lehetősége a privilegizáció sajátos eseteinek fogható fel. 
Így pl. a kábítószerrel visszaélés – törvényben meghatározott – elkövetője nem 
büntethető, ha az első fokú ítélet meghozataláig igazolja, hogy legalább hat hónapig 
folyamatos, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-
felvilágosító szolgáltatáson vett részt. Ilyenkor a kezelés „kiváltja” a büntetést. 
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16.  A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről 2001. évi CIV. törvény 

A büntetőjogi felelősség hagyományosan egyéni felelősség, a Büntető Törvénykönyv minden 
jogintézménye az egyéni büntetőjogi felelősség elvén alapul. 
A jogi személyek büntetőjogi szankcionálását korábban csak az angolszász jogrendszer 
tartalmazta. Az 1990-es évektől a kontinentális jogrendszert alkalmazó európai államok is 
kezdik alkalmazni, de a mai napig is rendkívül vitatott ez a megoldás. Az egyik legfontosabb 
ellenérv, hogy a jogi személlyel szemben alkalmazott intézkedések (jogi személy 
megszüntetése, tevékenységének korlátozása, pénzbírság) más jogágakban, pl. cégbírósági 
törvényességi felügyeleti szankciók is alkalmazhatók. 
A jogi személy büntetőjogi felelősségének térhódítását nemzetközi egyezmények és az 
Európai Unió jogi aktusai is előmozdították, ezért Magyarországon is bevezetésre került. A 
jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi jellegű intézkedéseket nem a Btk. 
rendszerébe, hanem külön törvényben vezették be (2001. évi CIV. törvény). A törvényben 
rendelkeztek a jogi személlyel szemben alkalmazható intézkedések eljárásjogi és végrehajtási 
kérdéseiről is. 
A törvény kiindulópontja szerint a jogi személynek nincs önálló büntető anyagi jogi 
jogalanyisága, tehát a jogi személy nem válik - a Btk. értelmében - elkövetővé. A jogi 
személy sajátos büntetőjogi felelőssége főszabályként nem önálló, hanem származékos: 
büntetőjogi szankcionálására - a törvényben meghatározott kivételekkel - csak akkor nyílik 
lehetőség, ha van olyan természetes személy, akivel szemben büntetőeljárást lehet folytatni, 
és e természetes személy hagyományos értelemben vett büntetőjogi felelősségéhez 
kapcsolható a jogi személy büntetőjogi szankcióval sújtása. 
A törvény a Btk. -ban meghatározott szándékos bűncselekmény elkövetése esetén lehetővé 
teszi a jogi személlyel szemben a törvény szerinti intézkedések alkalmazását, ha annak a 
törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. 

A jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedés a következő feltételek együttes fennállása 
esetén alkalmazható: 

> a természetes személy elkövető, mint a jogi személy vezető tisztségviselője követi el a 
bűncselekményt, 

> illetve a jogi személy tagja vagy alkalmazottja a jogi személy tevékenységi körében 
követi el a bűncselekményt, aminek elkövetését a vezető tisztségviselő felügyeleti 
vagy ellenőrzési kötelezettségének teljesítése megakadályozhatta volna, 

> megállapítható legyen a jogi személy gazdagodása, azaz vagyoni előny szerzése úgy, 
hogy a jogi személy ügyvezetésére vagy képviseletére feljogosított tagja vagy 
tisztségviselője bűncselekmény elkövetéséről tudott. 

Ha a bíróság a tv. -ben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben büntetést szab ki, 
a jogi személlyel szemben a következő intézkedéseket alkalmazhatja: 

a) a jogi személy megszüntetése, 
b) a jogi személy tevékenységének korlátozása, 
c) pénzbírság. 

A jogi személlyel szemben kiszabható pénzbírság legnagyobb mértéke a bűncselekménnyel 
elért vagy elérni kívánt vagyoni előny értékének a háromszorosa, de legalább ötszázezer 
forint. 
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17. A súlyosabb büntetést, vagy enyhébb felelősségre vonást 
eredményező magatartások 

A bűncselekmények társadalomra veszélyességének mértéke szempontjából általában 
meghatározó jelentősége van az okozott kár mértékének. 
Az egyébként csekély tárgyi súlyú és egyszerűbb megítélésű cselekmények esetén 
szükségtelen a büntetőeljárás garanciarendszerének alkalmazása. A gyorsabb szabálysértési 
felelősségre vonás kellő hatékonysággal biztosítja a társadalom védelmét. 
Egyes cselekményeknél bizonyos összeghatárig - húszezer, illetve százezer Ft-ig - 
szabálysértés valósul meg [a Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (Szabs. tv.) 
valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet (Szabs. r.)]; s 
csak e fölött az összeg fölött állapítható meg bűncselekmény. 
Más esetekben ilyen korlát nem érvényesül, és bármely csekély összeg tekintetében 
megvalósított elkövetői magatartás bűncselekményként értékelendő. 
Számos bűncselekmény „minősítő körülménye”, azaz magasabb büntetési tételt kiváltó 
vonzata, ha a bűncselekmény tetemesebb vagyoni kárt, hátrányt okozott. 

Emlékeztetőül a leggyakoribb vagyon elleni bűncselekményi magatartásoknál (pl. lopás (Btk. 
316. §), sikkasztás (Btk. 317. §), csalás (Btk. 318. §), rongálás (Btk. 324. §), orgazdaság (Btk. 
326. §) 20. 000Ft alatti kár, érték esetén szabálysértésről van szó. 

Azonban ha pl. a szabálysértési értékre (20e Ft-ig elkövetett lopást 
> bűnszövetségben, 

> közveszély színhelyén, 

> üzletszerűen, 

> dolog elleni erőszakkal, 

> helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult 
(használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, 

> hamis vagy lopott kulcs használatával, 
> lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, 
> zsebtolvajlás útján, 
> másnak a bűncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználva követik el, 

már bűncselekmény valósul meg. 

A Btk. 138/A. §-a a törvény egészére kiterjedően állapítja meg azokat az összeghatárokat, 
amelyek jelentőséggel bírnak egyes bűncselekmények alap- vagy minősített esetének 
megállapíthatósága kapcsán. 

138/A. § E törvény alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány, a mérték összege, 
illetőleg az adóbevétel csökkenésének összege 

a) kisebb, ha húszezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem halad meg, 
b) nagyobb, ha kétszázezer forintot meghalad, de kétmillió forintot nem halad meg, 
c) jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot nem halad meg, 
d) különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de ötszázmillió forintot nem halad 

meg, 
e) különösen jelentős, ha ötszázmillió forintot meghalad. 
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18.  Értelmező rendelkezések 

Az Értelmező rendelkezések (Btk. 137.§) ismerete rendkívül jelentős a büntetőjogban. 
Néhány ezek közűl: 

hivatalos személy 
Azok a személyek sorolhatók ide, akik választás, kinevezés, illetve meghatározott szervnél 
rendeltetésszerűen folytatott tevékenység okán az állam nevében közhatalmi tevékenységet 
gyakorolnak. Ebbéli minőségük e funkcióhoz kötődik, akkor és annyiban tekintendők 
hivatalos személynek, amikor és amennyiben e funkciót látják el; kiterjesztő értelmezésnek 
nincs helye. 
 
Hivatalos személy például az országgyűlési képviselő, az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész, a 
helyi önkormányzati testületek tagja, a közjegyző és a közjegyző-helyettes, az önálló bírósági 
végrehajtó és helyettese stb. 

Jogeset: 
BH1999. 490. Megvalósítja a hivatalos személy elleni erőszak bűntettét, aki a 
társadalombiztosítási járuléktartozása miatt a foglalás végett megjelent végrehajtókat jogszerű 
eljárásukban erőszakkal akadályozza. 
BH1995. 199. Az iskolai tanulói viszony igazolására szolgáló és a tanintézet igazgatója által 
kiállított, körpecséttel ellátott diákigazolvány: közokirat, minthogy azt az iskolaigazgató 
hivatalos személyi minőségben állítja ki, ezért annak a meghamisítása közokirat-hamisítás 
bűntettének minősül. 
BH1986. 93. A körzeti orvosnak az igazolások, bizonyítványok kiadásával kapcsolatos 
tevékenysége az egészségügyi igazgatás körébe tartozik, ezért a hamis tartalmú igazolás 
kiállítása során a hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette valósul meg. 

közfeladatot ellátó személy: 
A közfeladatot ellátó személyek körébe tartozók eljárása nem közhatalmi funkciót gyakorló 
hivatalos eljárás, ám közérdekű tevékenységükkel kapcsolatosan intézkedéseket hozhatnak, 
mely intézkedések az állampolgárokra közvetlen kihatással bírnak. 
Közfeladatot ellátó személy például a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a 
szakértő, a közforgalmú tömegközlekedési eszközön dolgozó vagy a közúti személyszállítási 
szolgáltatást végző személy, a mentőszolgálat tagja, a közoktatásról szóló törvényben 
meghatározott esetben a pedagógus, illetőleg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 
alkalmazott, a lelkész stb. 
Jogeset: 
BH1993. 656. A polgári őr akkor tekinthető közfeladatot ellátó személynek és részesíthető 
fokozott büntetőjogi védelemben, ha az általa ellátott feladat a közérdeket szolgálja. Az őrzött 
értékek tulajdoni formájának nincs jelentősége. 
BH2007. 362. A közúti személyszállítást végző taxis akkor közfeladatot ellátó személy, ha 
tevékenységét hatósági engedély alapján végzi. 

fegyveresen követi el a bűncselekményt, 
aki lőfegyvert vagy robbanóanyagot tart magánál; a fegyveres elkövetésre vonatkozó 
rendelkezéseket alkalmazni kell akkor is, ha a bűncselekményt lőfegyver vagy robbanóanyag 
utánzatával fenyegetve követik el. 
Tehát fegyveresen követi el a bűncselekményt, aki függetlenül attól, hogy milyen célból - 
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lőfegyvert, vagy robbanóanyagot tart magánál. Az is közömbös, hogy a végrehajtás során azt 
ténylegesen felhasználta-e. A megtévesztésre objektíve alkalmas utánzattal fenyegetve 
elkövetés hasonló megítélés alá esik. 

felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, 
aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas 
eszközt tart magánál. 
Például, ha az intézkedő rendőrrel szemben az elkövető ütésre emelt asztallábbal támad, a 
cselekménye a felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettének 
minősül. 
Jogeset: 
A Btk. 137. §-ának 4. b) pontjában foglalt meghatározás szerint az elkövető a fegyvert az 
ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében tartja magánál. Az „érdekében” kitétel 
tartalmilag céltudatosságra utal, aminek megállapításánál az elkövető szándékára is 
figyelemmel kell lenni. 
(Ha pl. az elkövető állandóan hord magánál zsebkést, és azt a cselekmény elkövetésénél is a 
zsebében tartja, de azt a körülményekből következtethetően a hivatalos személy 
ellenállásának leküzdésére felhasználni nem kívánja, és nem is használja fel: a zsebkés 
magánál tartásának a cselekmény elkövetésével semmiféle összefüggése nincs, a minősített 
eset megállapítására alapul nem szolgálhat.) 
Ki kell zárni a minősített eset köréből azt, amikor az élet kioltására alkalmas eszközt az 
elkövető nem a cselekménnyel összefüggésben, tehát nem a hivatalos személy ellenállásának 
leküzdése érdekében tartja magánál. (Bírósági Határozatok 2008. évi 2. szám.) 

kár: a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés; vagyoni hátrány: a vagyonban 
okozott kár és az elmaradt vagyoni előny, 
A kár a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés (damnum emergens). 
Értéken a kiskereskedelmi (áfával növelt) forgalmi árat kell érteni. 
A vagyoni hátrány két elemből tevődik össze: a vagyonban okozott kárból, mint 
vagyonvesztésből, továbbá az elmaradt vagyoni előnyből (lucrum ces sans), mint elmaradt 
vagyonnövekedésből. 

hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy bejegyzett élettársa, az 
örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, 
a bejegyzett élettárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa és bejegyzett élettársa, 

üzletszerűen követi el a bűncselekményt, aki ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik, 
Az együttesen elbírálásra kerülő bűncselekmények jelleghasonlóságának megállapítása 
szempontjából a rendszeres haszonszerzésre törekvés mellett figyelembe jön a törvényi 
tényállások hasonlósága, mely rendszerint a jogvédte érdekek, az elkövetési magatartás és az 
elkövetési mód összevetése alapján állapítható meg. 
Ennél eligazító lehet a különböző bűncselekményeknek a Btk. Különös Részében való 
rendszertani elhelyezése is. 

Jogeset: 
(EBH2007. 1585). A lopásból származó, egyenként és összességében is szabálysértési 
értékhatáron belül maradó dolgok több alkalommal történő megszerzése önmagában még nem 
elegendő az üzletszerűség, s ennek folytán az orgazdaság vétségének megállapításához 
BH2009. 37. Üzletszerűen elkövetettként minősül a lopás, ha a terhelt több mint két évig a 
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vele egy faluban élő lakosok háztartását rendszeresen fosztogatva élelmiszert, különféle 
használati tárgyakat és háziszárnyasokat tulajdonít el. A bűnöző életmódjának a megítélésén 
nem változtat, hogy az így megszerzett javakat a családjával együtt feléli, 
BH2005. 165. BH2002. 469. Az üzletszerűség akkor állapítható meg, ha a bűncselekményből 
származó haszonnak - az elkövető bűnöző életmódjának kialakításában - jelentősége van, a 
bűncselekményekből rendszeresen szerzett haszon ilyen életvitelt biztosító jellege bizonyított. 
Ilyen akaratelhatározás hiányában rövid időszak (pár napi vagy akár másfél hónap) alatt 
megvalósított bűncselekmény-sorozat esetén az üzletszerűség nem állapítható meg. 

nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a sajtó, egyéb tömegtájékoztatási eszköz, 
sokszorosítás, illetőleg elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő 
elkövetését is érteni kell. 

A nagy nyilvánosság fogalmát a bírói gyakorlat az egyszeri ránézéssel meg nem állapítható 
számú személyben alakította ki. Ilyennek tekintendő, ha az elkövetés helyén nagyobb 
létszámú személy van jelen és az is, ha fennáll annak a reális lehetősége, hogy a 
bűncselekményről nagyobb, előre meg nem határozható számú személy szerez tudomást. A 
nagy nyilvánosság részben alaptényállási elem (pl. becsületsértés, rémhírterjesztés), részen 
minősítő körülmény lehet a törvény különös részében felsorolt bűncselekményeknél. 

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, A visszaesői minőséghez a törvény általános része fűz következményeket. 

különös visszaeső az a visszaeső, aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű 
bűncselekményt követ el, A különös visszaesés a visszaesői minőség speciális esetenként 
fogható fel. Ugyanolyan bűncselekményen azonos törvényi tényállást kell érteni tekintet 
nélkül arra, hogy alapesetről, minősített vagy privilegizált esetről van szó, és ekként kell 
értékelni az összefoglalt bűncselekményben szereplő cselekményt is. Hasonló jellegűnek a 
különös visszaesés szempontjából kizárólag azok a bűncselekmények tekinthetők, melyeket a 
törvény a különös részben ilyen címen pontosan megjelöl. 

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 többszörös visszaesés így legalább két korábbi, az adott feltételeknek megfelelő elítélést 
feltételez. A többszörös visszaesőkre hátrányos jogkövetkezmények vonatkoznak (pl. kizárt a 
próbára bocsátás alkalmazása, illetve kizárt a szabadságvesztés végrehajtásának 
felfüggesztése, illetve részbeni felfüggesztése). 
A különös és a többszörös visszaesés találkozása esetén csupán az utóbbi feltüntetésének van 
helye, ilyenkor a különös visszaesés ténye súlyosít. 
A különös és a többszörös visszaesővel szemben - amennyiben e törvény másként nem 
rendelkezik - az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés 
esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a húsz évet. 

erőszakos többszörös visszaeső 

A 2009. évi LXXX. törvény új elkövetői kategóriát vezetett be, az erőszakos többszörös 
visszaesőt, amely a többszörös visszaesőkön belül speciális csoportot alkot. A törvény 
értelmében, aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt követ el, az 
újabb (tehát a harmadik) személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén a 
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büntetési tétel alsó határa is emelkedik a törvényben meghatározott mérték szerint. A törvény 
értelmében az erőszakos többszörös visszaesővel szemben kizárt a feltételes szabadságra 
bocsátás, továbbá a büntetés még különös méltánylást érdemlő esetben sem enyhíthető. 
Eszerint az erőszakos többszörös visszaeső minden esetben végrehajtandó szabadságvesztés 
büntetésben részesül, aminek hossza az elkövetett bűncselekménytől függ. 
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19. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 
A magyar büntetőjog nem tartalmaz külön kódexet a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozóan, 
hanem azt a megoldást alkalmazza, hogy a terheltek ezen körét érintő büntető normák több 
vonatkozásban eltérnek az általános szabályokhoz képest. Az ilyen eltérések esetében a 
speciális jogszabályt kell alkalmazni, egyebekben pedig az általános szabályokat. 
Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizennegyedik életévét betöltötte, de a 
tizennyolcadikat még nem. Annak eldöntésekor, hogy a terhelttel szemben az eljárás során a 
fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályokat kell-e alkalmazni, nem az elbíráláskori, 
hanem az elkövetéskori életkornak van jelentősége. 
Fiatalkorú terheltekkel szemben a büntető anyagi-, eljárási- és végrehajtási jog több 
vonatkozásban a felnőtt elkövetőkhöz képest eltérő szabályokat állapít meg. Ennek hátterében 
az áll, hogy a fiatalkorú kritikai, erkölcsi, értelmi fejlődése még ebben az életszakaszban is 
kialakulóban van, a polgári jogi szabályok szerint korlátozottan cselekvőképes személynek 
tekintendő, aki még viszonylag csekélyebb élettapasztalattal rendelkezik, nem minden esetben 
képes maradéktalanul felismerni cselekménye összes társadalomra hátrányos 
következményeit. A szankciók kiválasztása során a fiatalkorúakkal szemben kevésbé a 
megtorlás, ehelyett főként a nevelés eszközeit kell alkalmazni 
A fiatalkorúval szemben alkalmazott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az, hogy a 
fiatalkorú helyes irányba fejlődjék, és a társadalom hasznos tagjává váljék. 
Szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha 
az intézkedés vagy a büntetés célja más módon nem érhető el. 
A fiatalkorúval szemben intézkedésként javítóintézeti nevelés is alkalmazható. 
Fiatalkorúakkal szemben a főbüntetésként szabadságvesztés, amely csak határozott ideig 
tarthat. A főbüntetések közül fiatalkorúakkal szemben nincs helye életfogytig tartó 
szabadságvesztés kiszabásának. 
Az általános alsó határ egy hónap, a felső határ a különös részi büntetési tételkeret felső 
határától és attól függően, hogy a terhelt az elkövetéskor betöltötte-e a 16. életévét öt, tíz, 
illetve tizenöt év. Halmazati, illetve összbüntetés esetén sem haladhatja meg a büntetés 
tartama a húsz, (illetve tizenöt, avagy a hét és fél) évet. Végrehajtása fiatalkorúak börtönében, 
illetve fiatalkorúak fogházában történik. 
Közérdekű munkát csak akkor lehet kiszabni, ha a terhelt az ítélethozatalkor a 18. életévét 
betöltötte. Pénzbüntetés csak akkor szabható ki, ha a fiatalkorúnak önálló keresete, jövedelme, 
illetve vagyona van. Intézkedésként javítóintézeti nevelés is kiszabható. 



 89 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen részekre oszthatók a bűnügyi tudományok? 
2. Mit értünk a tágabb értelemben vett büntetőjogon? 
3. Mi a tett- és a tettes büntetőjogi iskolák jellemzője és kik voltak legismertebb 

képviselői? 
4. Mi a Csemegi-kódex? 
5. Milyen fejezetekből áll a Btk. Általános része? 
6. Milyen elvek érvényesülnek a büntetőjog területi és személyi hatályának 

meghatározásánál? 
7. Mi a szándékosság két alakzata? 
8. Mi a gondatlanság két alakzata? 
9. Mi a bűntett és mi a vétség? 
10. Ki büntethető előkészület miatt? 
11. Melyek a kísérlet fogalmi elemei? 
12. Melyek a kísérlet típusai? 
13. Kik a bűncselekmény elkövetői? 
14. Mi a közvetett tettesség? 
15. Kik a társtettesek? 
16. Ki a felbujtó? 
17. Ki a bűnsegéd? 
18. Mi a bűnpártolás? 
19. Melyek a büntethetőséget kizáró okok? 
20. Mi a kóros elmeállapot jelentősége a bűncselekmény elkövetésénél? 
21. Mi a jogos védelem a büntetőjogban? 
22. Mit jelent a magánindítvány hiánya a büntetőjogban? 
23. Melyek a büntethetőséget megszüntető okok? 
24. Mi az elévülés a büntetőjogban? 
25. Milyen fő- és mellékbüntetéseket különböztetünk meg? 
26. Mit tud a szabadságvesztés büntetésről? 
27. Mikor kerülhet sor a feltételes szabadságra bocsátásra? 
28. Mit jelent a büntetés végrehajtásának felfüggesztése? 
29. Mi a közérdekű munka? 
30. Mit jelent a napi tételes rendszer a pénz főbüntetéseknél? 
31. Mi a kitiltás és a kiutasítás közti különbség? 
32. Milyen büntetőjogi intézkedéseket ismer? 
33. Mi a próbára bocsátás? 
34. Mi a pártfogó felügyelet? 
35. Soroljon fel öt olyan körülményt, amely általában enyhítő körülmény a büntetés 

kiszabásánál? 
36. Soroljon fel öt olyan körülményt, amely általában súlyosító körülmény a büntetés 

kiszabásánál? 
37. Mikor kerülhet sor a bírósági utólagos mentesítésre? 
38. Melyek a törvényi egység esetei? 
39. Mi a bűnhalmazat? 
40. Hogyan kell kiszabni a halmazati büntetést? 
41. Milyen formái vannak a különös részi törvényi tényállásnak? 
42. Milyen intézkedések alkalmazhatók a jogi személlyel szemben? 
43. Soroljon fel öt olyan esetet, amikor a szabálysértési értékre elkövetett lopás 

bűncselekménynek minősül?
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Szóbeli vizsga tételsora 

1.) A bűnügyi tudományok fogalma, a modern értelemben vett büntetőjog (büntetőjogi 
iskolák) 

2.) A „modern” magyar büntetőjog kialakulása, a hatályos büntetőtörvénykönyv szerkezete, 
hatálya, a Btk. értelmező rendelkezései 

3.) A bűncselekmény fogalma és elemei 
4.) A bűncselekmény megvalósulási szakaszai és alanyi oldala (bűnösség, motívum, célzat) 
5.) A bűncselekmény elkövetői, a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 
6.) A büntethetőséget kizáró és megszüntető okok 
7.) A büntetések 
8.) Az intézkedések (a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés is) 
9.) A büntetés kiszabásának elvei, a súlyosabb büntetést, vagy enyhébb felelősségrevonást 

eredményező magatartások, mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
10.) A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat, a Btk. Különös részének jellemzői 



 91 

IRODALOMJEGYZÉK 
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