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Bevezetés 
 
 
A jogi asszisztens képzés során a hallgatók a tágabb értelemben vett büntetőjoggal:  

 

> A bevezetés a bűnügyi tudományokba, 

> A büntetőjogi alapfogalmak és a 

> Büntetőeljárásjogi és büntetés végrehajtási alapismeretek 

 

tárgyak tanulása során ismerkedhetnek meg. 

 
 
Jelen jegyzetben az egyetemi jogászképzésben külön tárgyként oktatott kriminológiai és 

kriminalisztikai tárgyak alapismeretei mellett a Btk. Különös részének legfontosabb ismeretei 

találhatók meg. Tekintettel arra, hogy az egyetemi képzéstől eltérően a jogi asszisztensektől 

aligha várható el a Btk. Különös részében foglalt szinte összes tényállás szószerinti ismerete, 

ezért a jegyzet ezen része inkább vázlat jellegű ismereteket tartalmaz. A mindennapi életben 

gyakran előforduló vagy egyéb okból fontos, továbbá az OKJ vizsgában külön is szereplő egyes 

paragrafusok (például vesztegetés) nagyobb hangsúllyal szerepelnek a jegyzetben. 

 

Budapest, 2011. július  

 
 
 
 
  
 dr Bednay Dezső 

szerző 
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I. Témakör: Btk. Különös rész 

1) A Btk. Különös részének szerkezete 
A Büntető Törvénykönyv szerkezetileg két fő részből áll, ezek az Általános rész és a Különös rész 
(már a Csemegi Kódex is ezt a szerkezeti felépítést tartalmazta). 
Az Általános rész a büntethetőség általános feltételeit szabályozza. 
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 kilenc fejezetét követően folyamatosan számozza.) 
A Különös rész 11 fejezetből, a fejezeteken belül címekből áll. 
A Btk. különös részében foglalt tényállások sűrűn változnak (különösen a gazdasági 
bűncselekmények). Ezen szabályok ismerete viszont „szó szerint” kellene, hiszen csak a 
tényállásnak megfelelő magatartás minősül bűncselekménynek. Ezért a jegyzet nem teljes körűen 
taglalja a tényállásokat, esetenként csak a törvény ismertetésére korlátozódik. A kötelező 
sorkatonai szolgálat megszüntetése következtében, pedig a honvédelmi kötelezettség elleni 
bűncselekmények és a katonai bűncselekmények jellemzően már csak egy szűk kört érintenek, ezért 
a jegyzet ezzel nem foglalkozik. 
 
X. fejezet Az állam elleni bűncselekmény 
XI fejezet Az emberiség elleni bűncselekmények 
I. cím A béke elleni bűncselekmények 
II. cím A háborús bűncselekmények 
XII. fejezet: A személy elleni bűncselekmények 
I. cím Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 
II. cím Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az 

egészségügy önrendelkezés elleni bűncselekmények 
III. cím A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények 
XIII. fejezet A közlekedési bűncselekményekek 
XIV. fejezet A házasság, a család, az ifjúság és a nem erkölcs elleni bűncselekmények 
I. cím A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények 
II. cím A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
XV. fejezet Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények 
I. cím A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény 
II. cím A rendészeti bűncselekmény 
III. cím Az államtitok és a szolgálati titok megsértése 
IV. cím A hivatali bűncselekmények 
V. cím A hivatalos személy elleni bűncselekmények 
VI. cím Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 
VII. cím A közélet tisztasága elleni bűncselekmények 
VIII. cím A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények 
XVI. fejezet A közrend elleni bűncselekmények 
I. cím A közbiztonság elleni bűncselekmények 
II. cím A köznyugalom elleni bűncselekmények 
III. cím A közbizalom elleni bűncselekmények 
IV. cím A közegészség elleni bűncselekmények 
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XVII. fejezet A gazdasági bűncselekmények 
I. cím Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 
II. cím A pénz- és bélyeghamisítás 
III. cím A pénzügyi bűncselekmények 
IV. cím Vegyes rendelkezések 
XVIII. fejezet A vagyon elleni bűncselekmények 
XIX. fejezet A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények 
XX. fejezet A katonai bűncselekmények 
I. cím A szolgálati bűncselekmények 
II. cím A függelemsértés 
III. cím Az elöljárói bűncselekmények 
IV. cím A harcképességet veszélyeztető bűncselekmények 

 

2) 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 
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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.” 
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. 

3) Az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet) 
Az állam léte és alapintézményei elleni bűncselekmények büntetése, már a legrégibb korok óta 
ismeretes, hagyományosan megkülönböztettek köztörvényes és politikai jellegű 
bűncselekményeket. A magyarság történetében a hűtlenség a legrégibb büntetendő cselekmény, már 
a vérszerződés halállal büntette a vezér iránti hűtlenséget, Werbőczy Hármaskönyve pedig a hűtlenség 
16 esetét sorolta fel. 
A rendszerváltás megelőző egypártrendszer a hatalom megtartása érdekében ezeket a 
bűncselekményeket használta fel az ellenzéki eszmékkel szemben, egyes állam elleni deliktumok 
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elkövetőit akár halállal is lehetett büntetni. 
A mai Btk.-ban is vannak olyan tényállások, amelyek „politikai” jellegű bűncselekmények közé 
sorolhatóak, számuk és jelentőségük azonban a rendszerváltás óta jelentéktelen maradt, bár a 
szélsőséges eszmék megerősödésével ezen bűncselekmények előfordulására is van esély. 
Az ezen fejezetbe tartozó bűncselekmények többségénél a bűncselekmény tárgya a Magyar 
Köztársaság alkotmányos rendje. 
Ebbe a fejezetbe tartozó bűncselekmény például: 
• Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása, 
• Az alkotmányos rend elleni szervezkedés, 
• L á z a d á s ,  
• Hazaá ru lás  és  a  
• K é m k e d é s .  
A védett jogi tárgy jelentőségénél fogva egyes esetekben a bűncselekmény öt évtől tizenöt évig 
terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az állam elleni bűncselekmények fokozott társadalomra veszélyességét juttatja kifejezésre a 
törvényhozó, amikor az állam elleni bűncselekmény elkövetőjével szemben a kitiltás 
mellékbüntetés alkalmazását lehetővé teszi. 
A feljelentési kötelezettséget elmulasztó személy vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. Ez esetben az elkövetési magatartás a hatóságnál teendő 
bejelentés elmulasztása a készülő és a befejezett bűncselekményekről. A feljelentés elmulasztása 
tiszta mulasztási bűncselekmény, melynek törvényi tényállását tettesként bárki megvalósíthatja, 
állampolgárságra tekintet nélkül, kivéve az elkövető hozzátartozóit. A feljelentés elmulasztásáért az 
elkövető hozzátartozója büntethetőséget kizáró okból ugyanis nem büntethető. 

4) Az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet) 
A fejezet külön címben taglalja a béke elleni és a háborús bűncselekményeket. 
Az emberiség elleni bűncselekmények szoros kapcsolatban vannak a nemzetközi joggal. E 
körben több olyan bűncselekmény is van, amelyet nem a Btk., hanem a nemzetközi jog 
szabályoz. További sajátossága a fejezetnek, hogy a tényállások alapjául nemzetközi 
egyezmények szolgálnak, ezek közül is kiemelkedik a humanitárius jog két nagy szerződés-
csoportja, a hágai és a genfi egyezmények. 
Ezen bűncselekményeknél a bűncselekmény általános jogi tárgya az emberiség békéjéhez fűződő 
egyetemes érdek, a háborús bűncselekményeknél pedig a polgári lakosság és a hadifoglyok élete, 
biztonsága, valamint egyéb emberi jogaiknak tiszteletben való tartása. 
Az emberiség elleni bűncselekmények nem évülnek el. 
Ebbe a fejezetbe tartozó bűncselekmény például: 

• Háborús uszítás, 
• Tiltott toborzás, 
• Népirtás, 
• Nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűncselekmény, 
• Apartheid, 
• Polgári lakosság elleni erőszak, 
• Nemzetközi szerződés által tiltott fegyver alkalmazása, 
• Kulturális javak nemzetközi védelmének megsértése, 
• Visszaélés a vöröskereszttel. 

5) A személy elleni bűncselekmények (Btk. XII. fejezet) 
A személy elleni bűncselekmények a büntetőjogban hosszú ideje jelen lévő bűncselekmények 
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összefoglaló kategóriája. 
A mai törvény a Btk. XII. fejezetében tartalmazza az ide vonatkozó tényállásokat, három cím alatt. 
Az I. Cím az élet, a testi épség, és az egészség elleni bűncselekményeket, 
a II. Cím az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi 
önrendelkezés elleni bűncselekményeket, 
a III. Cím pedig a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekményeket sorolja fel. 
A személy elleni bűncselekmények között a fegyverrel, vagy felfegyverkezve elkövetett 
bűncselekmények, jellegüknél fogva oly mértékben veszélyesek, olyan társadalomellenes 
beállítottságot tükröznek, ami szükségessé tette e cselekmények büntetőjogi fenyegetettségének a 
szigorítását. A Btk. 2009. évi LXXX. törvénnyel történő módosítása a fegyveresen, illetve 
felfegyverkezve elkövetett támadások visszaszorítása érdekében szigorúbban lép fel ezen 
elkövetési módok ellen. A törvény szerint a jelenlegi szabályozáshoz képest újabb 
bűncselekmények esetén lesz büntetendő a fegyveres, illetve felfegyverkezve történő elkövetés, 
illetve a büntetési tételek is emelkednek egyes esetekben. A fentiek alapján a törvény értelmében 
súlyosabban minősül a személyi szabadság megsértésének bűntette, a magánlaksértés bűntette, a 
garázdaság bűntette, az önbíráskodás bűntette és a rablás bűntette, ha fegyveresen vagy 
felfegyverkezve követik el. 
A fejezetben szereplő törvényi tényállások megnevezése: 

• Emberölés (166.§.) 
• Erős felindulásban elkövetett emberölés (1 67.§.) 
• Öngyilkosságban közreműködés (168.§.) 
• Magzatelhajtás (169.§.) 
• Testi sértés (170.§.) 
• Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (171.§.) 
• Segítségnyújtás elmulasztása (172.§.) 
• Gondozás elmulasztása (173.§.) 
• Beavatkozás az emberi génállományba (173/A.§.) 
• Emberi ivarsejt tiltott felhasználása (173/B.§.) 
• Születendő gyermek nemének megválasztása (173/C.§.) 
• Emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése (173/D.§.) 
• Embrióval vagy ivarsejttel végezhető kutatás szabályainak megsértése (173/E-G.§.) 
• Egészségügyi önrendelkezési jog megsértése (173/H.§.) 
• Emberi test tiltott felhasználása (173/I.§.) 
• Kényszerítés (174.§.) 
• Lelkiismereti és vallásszabadság megsértése (174/A.§.) 
• Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak (174/B.§.) 
• Személyi szabadság megsértése (175.§.) 
• Emberrablás (175/A.§.) 
• Emberkereskedelem (175/B.§.) 
• Magánlaksértés (176.§.) 
• Magántitok megsértése (177.§.) 
• Visszaélés személyes adattal (177/A.§.) 
• Visszaélés közérdekű adattal (177/B.§.) 
• Levéltitok megsértése (178.§.) 
• Magántitok jogosulatlan megismerése (178/A.§.) 
• Rágalmazás (179.§.) 
• Becsületsértés (180.§.) 
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• Kegyeletsértés (181.§.) 
• A valóság bizonyítása rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén (182.§.) 
• Magánindítvány és kívánat rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén (183.§.) 
• Értelmező rendelkezések (183/A.§.) 

Emberölés 166.§ 
Az emberölés a legrégebbi bűncselekmények egyike, amelyet minden korban, minden államban 
üldöztek. A "Ne ölj!" olyan erkölcsi, vallási parancs, amelyet mindenkinek tiszteletben kell 
tartania. Az elkövetési magatartás más ember életének bűnös kioltása. A törvényi tényállás a 
szándékos emberölés alapesetét írja le, nyitott törvényi tényállás formájában. A jogalkotó a 
konkrét magatartást nem határozza meg, csak az eredményt, más ember megölését. Az emberölés 
tehát mulasztással is elkövethető. Mulasztás akkor állapítható meg, ha az elkövető olyan 
magatartás tanúsítását mulasztja el, amelyre nézve kötelezve volt. Például. emberölés, ha az anya az 
újszülöttet a kellő ellátás szándékos elmulasztásával megöli. 

166. § (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az 
emberölést 

a) előre kitervelten, 
b) nyereségvágyból vagy 
c) más aljas indokból, illetőleg célból, 
d) különös kegyetlenséggel, 
e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg 

emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a 
külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy 
ellen, 

f) több emberen, 
g) sok ember életét veszélyeztetve, 
h) különös visszaesőként, 
i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen 

követik el. 
Az emberölésnek kilenc minősített esete van, ezt azt jelenti, hogy ilyenkor akár életfogytig tartó 
szabadságvesztés is kiszabható. Ezek közül az előre kitervelt emberölést a régi jogban 
gyilkosságnak nevezték, ez a kifejezés azonban mára már csak a köznyelvben él. 
Az előre kitervelten való elkövetés a cselekmény alanyi oldalához fűződő minősítő körülmény. 
Előre kitervelten követi el az emberölést, aki a cselekmény véghezvitelének helyét, idejét és 
módját átgondolja, az akadályozó és segítő tényezőket felméri, a lényeges előkészületi, elkövetési 
körülményeket számításba veszi. Az előre kiterveltséget céltudatos cselekvés és azt egyenes ölési 
szándék jellemzi 
A nyereségvágyból való elkövetés csak abban az esetben állapítható meg, ha a terhelt szándéka 
már az ölési cselekmény megkezdésekor a számára idegen dolog, vagyoni érték megszerzésére 
irányul 
(3) Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
(4) Aki az emberölést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évtől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az emberölésnek van egy olyan privilegizált esete is, amikor a büntetés enyhébb, mint az 
alapesetben. 
Aki az áldozatát méltányolható okból származó erős felindulásban öli meg, csak két évtől nyolc évig 
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terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A privilegizált eset megállapításának feltétele, hogy az erős felindulás erkölcsileg méltányolható 
okból származzék. További feltétel, hogy a méltányolható ok az elkövetőn kívüli, külső 
körülmény legyen. 
Az a körülmény, hogy az élet elleni szándékos cselekményeket általában indulat hatása alatt 
valósítják meg, egymagában nem alapozza meg a privilegizált bűncselekmény-alakzat 
megállapítását. Az erős felindulásban elkövetett emberölés megállapításához az indulat olyan 
magas foka szükséges, amelynek következtében az elkövető belső egyensúlya megbomlik, tudata 
elhomályosul és ennek folytán a megfontolás szokásos mértékének megtartása lehetetlenné válik. 
Ezen túlmenően a felindulásnak az elkövető személyén kívül eső külső okból kell keletkeznie. 
Az erős felindulást kiváltó okok közül az egyik leggyakoribb a sértett magatartása, amely az 
elkövető felháborodását, haragját idézi elő vagy benne félelemérzetet okoz. Önmagában azonban ez 
sem alapozza meg erős felindulásban elkövetett emberölés megállapítását. Különösen nincs alap 
ennek megállapítására, ha az elkövető a sértett fellépésére maga szolgáltatott okot. 
A büntetőjogban az általánosan elfogadott nézet szerint az emberi élet a toló fájdalmak 
kialakulásától, azaz a születés megkezdődésétől az agyhalál beálltáig tart. Ha valaki gyermekét 
még a születés előtt megöli az anyaméhben, nem emberölést, hanem magzatelhajtást valósít meg, 
ami lényegesen enyhébben büntetendő cselekmény. Ami az élet végét illeti: az agyhalál az az 
időpont, amikor az agyműködés végleg megszűnik, de még nem kezdődik meg a sejtek, szövetek 
bomlása (ez ti. már a biológiai halál). 
Jogesetek: 
BH2001. 52. I. A gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét - a hanyag gondatlanság (negligencia) szintjén - 
megvalósítja a vádlott, aki a mérgező hatású permetezőszert barackpálinkás üvegben a nyári konyhában tárolja, 
melyből az édesapja fogyaszt, és halálos mérgezést szenved, holott a vádlott tudta, hogy az édesapjának gyenge a 
látóképessége, valamint az a szokása, hogy a lakásban rendszeresen szeszes ital után kutat [1978. évi IV. törvény 14. §, 
166. § (4) bek.]. 
BH1986. 46. A sértett fojtogatása esetén az elkövető tudatában általában felmerül a halál bekövetkezésének a 
lehetősége, ezért az ilyen elkövetési mód esetén rendszerint az élet kioltására irányuló szándék fennállására lehet 
következtetni [Btk. 166. § (1) bek.]. 
BH1986. 94. Az emberölés különös kegyetlenséggel elkövetése állapítható meg annak a terhére, aki az általa 
elkövetett súlyos bántalmazás folytán eszméletét elvesztett, súlyosan sérült személyt a befagyott tó jegén magára 
hagyja [Btk. 166. § (2) bek. d) pont]. 
BH1982. 30. I. Az emberölés előre kitervelt, ha az elkövető az élet kioltására alkalmas mérget megszerzi, azt szeszes 
italba keveri, majd a mérgezett folyadékot tervszerűen, úgy helyezi el, hogy abból a sértett fogyasszon [Btk. 166. § (2) 
bek. a) pont]. 
BH2003. 141. I. Az emberölés aljas indokból elkövetetettként minősül, ha az elkövető az ölési cselekményt a 
felelősségre vonás elkerülése végett valósítja meg; ennek a minősítésnek a megállapítása szempontjából nincs 
jelentősége annak, hogy a büntetőeljárás később a terhelt felelősségének a mellőzésével, avagy korlátozottabb 
felelőssége megállapításával zárulhat. 
II. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapításánál nincs jelentősége annak, hogy a sértett 

szubjektíve érzett-e fájdalmat, vagy pedig a cselekmény véghezvitelének már a kezdetén eszméletlen állapotban volt; a 
súlyosabb jogi értékelés alapja a véghezvitel módjához kapcsolódó, kiemelkedően magas fokú társadalomra 
veszélyesség. 
III. Az ölési cselekmény helyszínén tűz okozása nem vonható a különös kegyetlenséggel elkövetés minősítés alá, 

kizárólag a cselekmény nyomai eltüntetésére irányuló magatartásnak tekinthető, ha a tűzgyújtás az ölési cselekmény 
befejezése után történik. 
BH1987. 385. II. Ha az elkövető kisebb erővel löki meg a súlyos testi hibában szenvedő sértettet, aki ennek 
következtében a földre zuhan, majd ezzel okozati összefüggésben a halála is bekövetkezik: gondatlanságból 
elkövetett emberölés vétsége megállapításának van helye [Btk. 166. § (4) bek.]. 
BH2001. 52. I. A gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét - a hanyag gondatlanság (negligencia) szintjén - 
megvalósítja a vádlott, aki a mérgező hatású permetezőszert barackpálinkás üvegben a nyári konyhában tárolja, 
melyből az édesapja fogyaszt, és halálos mérgezést szenved, holott a vádlott tudta, hogy az édesapjának gyenge a 
látóképessége, valamint az a szokása, hogy a lakásban rendszeresen szeszes ital után kutat [1978. évi IV. törvény 14. §, 
166. § (4) bek.]. 
BH2003. 308. I. A hanyag gondatlanságból elkövetett emberölés vétségét valósítja meg az a szülő, aki az 5 éves, 
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valamint a 2 és fél éves gyermekeit a súlyosan mozgáskorlátozott nagyszülő felügyeletére bízza úgy, hogy a lakásban a 
gyufa a gyermekek számára hozzáférhető, és így a gyermekek egyike a bútor meggyújtásával halálos kimenetelű 
füstmérgezést okoz. 

BH2000. 236. I. A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre az az 
édesanya, aki a kisgyermekeit néhány percig közvetlen őrizet és felügyelet nélkül hagyja, és ezalatt az egyébként 

zárva tartott ablak kinyitása folytán a kétéves kisgyermek a tízemeletes ház ablakán kizuhanva halálos sérülést 
szenved. 
BH2003. 141. I. Az emberölés aljas indokból elkövetettként minősül, ha az elkövető az ölési cselekményt a 
felelősségre vonás elkerülése végett valósítja meg; ennek a minősítésnek a megállapítása szempontjából nincs 
jelentősége annak, hogy a büntetőeljárás később a terhelt felelősségének a mellőzésével, avagy korlátozottabb 
felelőssége megállapításával zárulhat. 
BH2003. 48. A vádlottól több mint három méterre álló sértettel szemben a késnek szúrásra emelése még nem 
tekinthető az emberölés bűntette megkezdésének; a cselekmény nem emberölés bűntette kísérletének, hanem 
emberölés előkészülete bűntettének minősül. 
BH2006. 140. Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettét valósítja meg az az elkövető, aki a különélő 
házastársát az életközösség helyreállítására akarja rávenni és békülési próbálkozása közben házastársa az önérzetét 
megalázó kifejezésekkel illeti (1978. évi IV. törvény 167. §). 
BH2004. 46. I. A jogtalan támadás megszűnése után, az emiatt keletkezett felindultság hatására nyomban 
végrehajtott ölési cselekmény esetén az erős felindulásban elkövetett emberölés megállapításának van helye (Btk. 
167. §). 
BH1993. 657. Méltányolható ok hiányában nem az erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette, hanem az 
emberölés bűntette valósul meg, ha a vádlott indulatát az váltotta ki, hogy kölcsönös szóváltás után a sértett a 
vádlottat egy pohár borral szembeöntötte [Btk. 166. § (1) bek., 167. §]. 
EBH2000. 182. A szeszes italtól és kábító hatású anyagtól is befolyásolt állapotban lévő vádlott cselekménye erős 
felindulásban elkövetett emberölés bűntettének minősíthető, ha a vádlott indulatát a volt felesége és annak gyermeke 
ellen a sértett által intézett, de már befejeződött jogtalan támadás váltotta ki (Btk. 24. §, 25. §, 166. §, 167. §). 
BH1981. 171. A sértettnek az elkövetővel szemben tanúsított durva magatartása miatti elkeseredettség nem alapozza 
meg az emberölésnek erős felindulásban elkövetettként minősítését [Btk. 166. § (1) bek., 167. §]. 

Öngyilkosságban közreműködés (168.§.) 
A személy elleni bűncselekmények körébe tartozik az ön- gyilkosságban közreműködés, amit az 
követ el, aki mást öngyilkosságra rábír, vagy az öngyilkosság elkövetéséhez segítséget nyújt. A 
„sikeres” öngyilkosokat természetesen nem lehet megbüntetni, de azokkal szemben sem 
járhatnak el a hatóságok, akik csak megkísérlik kioltani saját életüket. Ennek elvi jelentőségű 
magyarázata az, hogy a magyar büntetőjog mai felfogása szerint az önsértés és az 
önveszélyeztetés nem bűncselekmény. Ezért kezdődik minden személy elleni bűncselekmény így: 
"Aki mást...". 
Az öngyilkosságban közreműködés járulékos jellegű. Ebből következően a bűncselekmény miatt 
kizárólag akkor vonható az elkövető felelősségre, ha az öngyilkosságot legalább is megkísérelték. 

Magzatelhajtás (1 69.§.) 
A magzatelhajtás bűntettének jogi tárgya kettős. Egyrészt a terhes nő, másrészt a méhmagzat 
élete, testi épsége. 
Csak élő méhmagzat ellen követhető el a bűncselekmény. A bűncselekmény megállapíthatósága 
szempontjából közömbös a méhmagzat fejlettsége. A bűncselekmény a fogantatástól a szülés 
bekövetkeztéig, pontosabban a toló fájások megjelenéséig követhető el. 
A magzatelhajtásnak két elkövetője lehet. Először is a terhes nő, aki vagy elhajtja a saját 
magzatát, vagy egy másik személlyel elhajtatja azt. Ez utóbbi személy büntetése súlyosabb, 
főleg, ha beavatkozása következtében a nő súlyos sérülést szenved vagy meghal. Ugyancsak 
súlyosabb megítélés alá esik, ha valaki a terhes nő beleegyezése nélkül hajtja végre a 
beavatkozást, illetve, ha a tiltott abortuszokat haszonszerzés céljából követi el. 
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Testi sértés 170. § 
170. § (1) Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, ha a sérülés vagy a betegség nyolc napon 

belül gyógyul, a könnyű testi sértés vétségét követi el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető a 
súlyos testi sértés bűntettét követi el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) Ha a testi sértést aljas indokból vagy célból, továbbá ha védekezésre vagy 
akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, a büntetés bűn tett miatt könnyű testi 
sértés esetén három évig, súlyos testi sértés esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés. 

(4) Bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha 
a testi sértés maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, illetőleg, ha a súlyos 
testi sértést különös kegyetlenséggel követi el. 

(5) Aki a (2)-(4) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, 
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a testi sértés életveszélyt vagy 
halált okoz. 

(7) Aki a súlyos testi sértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (4) bekezdésben meghatározott 
esetben három évig, életveszélyes sérülés okozása esetén öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott vétség elkövetője csak magánindítványra büntethető. 
A testi sértés az egyik leggyakoribb bűncselekmény. Ennél a bűncselekménynél különösen nagy 
jelentősége van annak, hogy mennyi idő alatt gyógyult meg a sértett, 
A könnyű testi sértés elkövetője úgy sérti meg a másik személy testi épségét vagy egészségét, 
hogy annak sérülése vagy betegsége viszonylag rövid időn, 8 napon belül meggyógyul. 
A könnyű testi sértés csak szándékosan követhető el, és csak magánindítványra (a sértett 
feljelentésére büntetendő). Az elkövető szándékának a bántalmazáson felül a testi sértésre is ki kell 
terjednie, ennek hiányában a cselekmény tettleges becsületsértésnek minősülhet. 
A súlyos testi sértésnél 8 napon túl gyógyul a sérülés vagy betegség. 
A gyógytartam megállapítása orvosi feladat, a bíróságnak minden esetben orvos szakértőt kell 
kirendelnie. Az orvos szakértő a gyógyulás tényleges időtartama alapján ítéli meg, hogy könnyű, 
vagy súlyos volt-e a sérülés. Vannak azonban olyan esetek, amikor ennek megállapítása nem 
lehetséges, ilyenkor az ún. valószínűsített gyógytartam alapján kell eljárni. Erre kerül sor, ha a 
sértett neki felróható okból hátráltatja a felgyógyulását, de előfordul, hogy azért kell ezt a 
módszert alkalmazni, mert más okból kifolyólag közben a sértett meghalt. Általában nyolc napon 
túl gyógyulnak a nagyobb kiterjedésű vérömlenyek, a szúrt, metszett, vágott sérülések, a lövési 
sérülések, a nemi betegségek, a csonttörés, a közepes és az annál súlyosabb agyrázkódás, stb. 
A testi sértésnek több, az alapesetnél szigorúbban büntetendő minősített esete is van: 

• aljas indokból vagy célból, 
• védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személlyel szemben követik el, 

• maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, ha 
• különös kegyetlenséggel követik el, ha 
• életveszélyt vagy halált okoz. 

Maradandó fogyatékosságként kell értékelni, a cselekmény következtében valamely testrész 
elvesztését, vagy használhatatlanná válását, ide értve a kéz, láb ujjainak elvesztését, illetve 
bénulását, mozgáskorlátozottságát, valamely képesség, ízlelés, tapintás, szaglás stb. elvesztése. A 
maradandó fogyatékosság körébe tartozó a sértett testének feltűnő eltorzulása is. 
Az utóbbi időszakban tapasztalt erőszakos események elszaporodottsága, a növekvő társadalmi 
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agresszió miatt a jogalkotó szigorította a korábbi jogszabályt, ezért 2009. február 1-jétől a testi 
sértésre irányuló előkészület is két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Jogi szempontból magyarázatot igényel az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés és az 
emberölés egymáshoz való viszonya. 
A gyakorlatban a szándékos emberölés kísérlete és az életveszélyt okozó testi sértés; a halálos 

következmény beállása esetén pedig a szándékos emberölés és a halált okozó testi sértés 
elhatárolása okoz nehézséget. 
Az említett bűncselekmények szándékos elkövetési magatartással valósulnak meg. Elhatárolásuk 
az elkövetőnek a cselekmény véghezvitele időpontjában fennálló konkrét tudattartalma alapján 
történhet. 
Az emberölés, illetőleg ennek kísérlete esetén az elkövető tudata átfogja a sértett halála 
bekövetkezésének lehetőségét, és ezt kívánja, vagy ebbe belenyugszik. 
Ezzel szemben az életveszélyt okozó testi sértés, valamint a halált okozó testi sértés esetében az 
elkövető szándéka csupán testi sérülés előidézésére irányul. 
Az életveszélyt okozó testi sértés esetén a szándéknak nem feltétlenül kell az eredményre 
kiterjednie; a halált okozó testi sértés esetén pedig az eredmény tekintetében gondatlanság áll 
fenn. Az elkövető tudatában fel sem merül a halálos eredmény bekövetkezésének a lehetősége, 
vagy ha ez felmerül, azt nem kívánja, nem nyugszik bele abba, hanem könnyelműen bízik 
elmaradásában. 
Az elkövetés időpontjában fennálló tudati állapot megállapításánál, illetve annak megítélésénél, 
hogy az elkövető szándéka ölésre avagy bántalmazásra, illetőleg egészségsértésre irányult-e: 
jelentős mértékben a külvilágban megnyilvánult és így megismerhető tényekből kell 
visszakövetkeztetni. 
Halált okozó testi sértés valósul meg; ha az elkövető szándékos cselekménye testi sértés 
előidézésére irányul, de a magatartással okozati összefüggésben a sértett halála is bekövetkezik, 
viszont az elkövetőt a halálos eredmény tekintetében csak gondatlanság terheli. 
A halált okozó testi sértés legfontosabb jellemzői: 

> Az elkövető szándékosan okozza a testi sértést, 

> A halálos eredmény a testi sértés folytán következik be, 
> A halálos eredmény viszonylatában az elkövetőt csak gondatlanság terheli, 
> Ez tehát egy vegyes bűnösségű törvényi tényállás. 

A Legfelsőbb Bíróság a 15. sz. irányelve részletesen foglalkozik ezzel a kérdéssel: 
A cselekmény elkövetéséhez használt eszközt mindig gondosan vizsgálni kell. Az emberölés ún. 
tipikus eszközei (kés, fejsze, lőfegyver, méreg stb.) egymagukban nem alapozzák meg a 
szándékra vonható következtetést. Az eszközt mindig az elkövetés egyéb körülményeivel 
összefüggésben kell értékelni. 
Vannak olyan veszélyes eszközök, amelyek megfelelő irányítottsággal, illetve megfelelő erővel 
történő alkalmazásuk esetén - jellegüknél fogva - általában az emberölésre irányuló szándék 
fennforgására engednek következtetni (pl. lőfegyver, hosszú nyelű balta, nagy pengehosszúságú 
kés, jelentős adag méreg stb.). Ezekben az esetekben is vizsgálni kell azonban, hogy nincsenek-e 
olyan körülmények, amelyek az emberölésre irányuló szándékot kizárják. 
Az elkövetés körülményeiből és módjából általában alapos következtetés vonható az elkövető 
szándékára. Különösen az elkövetésnél tanúsított erőkifejtés, annak mértéke, folyamatossága, 
elhúzódó jellege, egyszeri véghezvitele vagy többszöri megismétlése jön figyelembe. A szúrás, 
ütés, vágás, döfés esetében jelentősége van az irányítottságnak és annak is, hogy az elkövető 
hogyan tartotta az eszközt a használat időpontjában. A nem irányzott, ismétlés nélkül leadott, 
kapkodva, vaktában, hadonászva végrehajtott ütés, szúrás, vágás stb. önmagában rendszerint a 
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testi sértés okozására irányuló szándékra utal. Az egyéb objektív és szubjektív körülmények 
azonban az élet kioltására irányuló elkövetői szándék megállapítását is eredményezhetik. 
A sérülés helye és jellege is következtetési alap lehet az elkövető szándékára. Az emberi testnek 
vannak olyan részei (pl. :fej, szív-, has- és mellüreg, nyaki részek stb.), amelyek életfontosságú 
szervek, illető leg ilyeneket tartalmaznak. Az ezeket ért sérülések általában a sértett azonnali vagy 
rövid idő alatt bekövetkező, esetleg csak műtéti úton elhárítható halálához vezethetnek. Ezt 
figyelembe véve, a sérülés helyéből - az erőbehatással összefüggésben - rendszerint 
következtetést lehet levonni arra nézve, hogy az elkövető ölésre avagy testi sértésre irányuló 
szándékkal cselekedett-e. 

Az elkövetési magatartás eredménye, vagyis az, hogy a sértett milyen sérülést szenvedett, 
szintén következtetési alap lehet, de egymagában nem igazít el az emberölés kísérlete és az 
életveszélyt okozó testi sértés, illetőleg az emberölés és a halált okozó testi sértés elhatárolása 
kérdésében. 
Az elkövető kijelentéseinek ugyancsak jelentősége lehet az elkövetéskor fennállott szándék 
megállapításánál. 

Az ilyen kijelentések azonban gyakran az elkövetést megelőző veszekedés, verekedés során - 
vagyis indulati állapotban - hangzanak el. Ezért körültekintő értékelésre van szükség, hogy a 
szándékra utaló kijelentésnek megfelelt-e a tanúsított magatartás. 
Az elkövetéskor fennállott ölési, illetőleg testi sértési szándékra következtetési alap lehet az 
elkövetőnek a cselekmény elkövetése utáni magatartása és kijelentései is. 

Rendszerint az élet kioltására irányuló szándék fennállására utal, ha az elkövető a sértett 
előreláthatólag bekövetkező halálával szemben közömbösséget tanúsít. Abból a körülményből 
azonban, hogy az elkövető a sértettet segítségnyújtás nélkül hagyta, egymagában még nem lehet 
az ölési szándékra következtetni. 

A véghezvitel után a cselekmény nyomainak, eszközeinek, bizonyítékainak stb. eltüntetésére, 
az eredmény elhárítására irányuló törekvés szintén támpontként szolgálhat az elkövető 
tudattartalmának és a szándék jellegének a megállapításánál. 
A cselekményt kiváltó indítóok (motívum) felderítésének és vizsgálatának kiemelkedő jelentősége 
van a tárgyalt bűncselekmény kategória esetében. Amikor az akaratelhatározás és az elkövetés 

között alig van időköz (hirtelen kialakult szándék), gyakran hiányzik a halálos eredmény 
bekövetkezésének előrelátása. 
Ebből a szempontból jelentősége lehet a tevékenység indító okának is, nevezetesen, hogy a 
véghezvitel támadás, védekezés vagy elhárítás céljából történt-e. 
Az egyenes szándékkal elkövetett ölési cselekmények esetében csaknem kizárt, hogy az elkövetőt 
valamilyen külső vagy belső - rendszerint felismerhető - tényező ne motiválta volna. Ezzel 
kapcsolatban elsődlegesen az elkövető és a sértett közötti viszonynak van jelentősége. 
Jogeset: 
BH2008. 79. Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének és nem emberölés bűntette kísérletének minősül a terhelt 
cselekménye, ha az általa okozott életveszélyes sérülés miatt a sértett halála azért nem következik be, mert az 
eredményt a mentők értesítésével és aktív segítő magatartásával önként elhárította [1978. évi IV. törvény 16. §, 17. § 
(3) és (4) bek., 166. § (1) bek., 170. § (5) bek.]. 
BH2004. 264. I. Emberölés bűntettének kísérlete helyett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének minősül annak a 
terheltnek cselekménye, aki a sértett előzetes kihívását elfogadva, a kocsma előtt verekedni kezd vele, nagy erejű 
ütéssel nyílt koponyatörést és közvetett életveszéllyel járó agyállományi bevérzést okoz [Btk. 17. §, 166. § (1) bek., 
170. § (5) bek. első fordulat]. 
BH1987. 269. Halált okozó testi sértést valósít meg, ha az elkövető tréfából olyan állatgyógyászati szert kever a 
sértett italába, amely annak a halálához vezet [Btk 170. § (5) bek. 2. ford.]. 
BH1987. 263. II. Maradandó fogyatékosságot okozó testi sértésként minősül a magatartás, ha a bántalmazás 
folytán a sértettnek három foga kitörött [Btk 170. § (4) bek.] 
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Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 171 .§. 
171. § (1) Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét 

vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget 
követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, 

súlyos egészségromlást, vagy tömegszeren csétlenséget, 
b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember 

halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. 
(3) Ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő, bűntettet követ el, és az (1) 

bekezdés esetén három évig, a (2) bekezdés esetén - az ott tett megkülönböztetéshez képest - öt 
évig, két évtől nyolc évig, illetőleg öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A bűncselekmény elkövetési magatartása: a foglalkozási szabály akár szándékos, akár gondatlan 
megszegése. A bűncselekmény alapesete gondatlan alakzatú. 
A foglalkozás gyűjtőfogalom. Magában foglalja a keresetszerűen, a megélhetés biztosítása végett 
űzött tevékenységet. E körben annak azonban nincs jelentősége, hogy a tevékenység gyakorlása 
szakképzettséget igényel vagy sem, hatósági engedélyhez kötött vagy sem, főfoglalkozásként 
vagy alkalomszerűen végzett tevékenység. Ugyanígy nincs annak sem jelentősége, hogy valaki 
ellenszolgáltatásért vagy anélkül, rendszeresen vagy alkalomszerűen végez ilyen tevékenységet. 
Fontos hangsúlyozni azt is, hogy nemcsak a munkajog, hanem a polgári jog szerint végzett 
tevékenység is foglalkozásnak minősül. 
Az ítélkezési gyakorlat a foglalkozási szabályok négy nagy csoportját különbözteti meg: 
a) a munkavédelmi és balesetelhárító szabályok, 
b) az építkezéssel kapcsolatos műszaki, statikai szabályok, technológiai leírások, 
c) az orvosi tevékenységgel kapcsolatos szabályok, 
d) a lőfegyver használatára és kezelésére vonatkozó szabályok. 

Segítségnyújtás elmulasztása 172. § 
172. § (1) Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete 
vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a sértett meghal, és életét 
a segítségnyújtás megmenthette volna. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig, a (2) bekezdés esetén öt évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a veszélyhelyzetet az elkövető idézi elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles. 

(4) A (3) bekezdés utolsó fordulata nem alkalmazható azzal szemben, aki a közlekedési 
szabályok alapján köteles a segítségnyújtásra. 
A bűncselekmény elkövetése kizárólag mulasztással valósítható meg, és mert a törvény eredmény 
bekövetkezését sem kívánja meg, a segítségnyújtás elmulasztása alapesetben úgynevezett tiszta 
mulasztásos bűncselekmény. A bűncselekmény azáltal valósul meg, hogy az elkövető nem nyújt 
segítséget az olyan személynek, akinek az élete, testi épsége közvetlen veszélyben van. A 
bűncselekmény tárgyi feltétele: a sértett segítség nélkül hagyása. 
A bűncselekmény megvalósulásának szubjektív feltétele, hogy az elkövetőnek a tőle elvárható 
segítséget kell nyújtania (emlékeztetőül a polgári jogban pl. a kártérítéseknél az általában 
elvárhatóságot követelik meg!). 
Az elvárhatóság etikai tényezői körében azonban nem kívánható meg az önfeláldozás, a 
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hősiesség. Senkitől sem várható el, hogy életét, testi épségét kockáztassa mások életének 
megmentése érdekében, azonban - az arányosság szempontjait szem előtt tartva - a közvetlen 
életveszélyben lévő személynek kisebb sérülés árán történő megmentése mindenkitől elvárható. 
A törvényi tényállás alapesete eredményt nem tartalmaz, tehát a segítségnyújtás elmulasztása 
immateriális bűncselekmény. 
A bűncselekmény elkövetője bárki lehet, kivéve azt a személyt, aki maga is segítségre szorul. 
A segítségnyújtás elmulasztása úgynevezett tiszta mulasztási bűncselekmény, amelyet csak 
szándékosan lehet elkövetni. Ebből következik, hogy a segítségnyújtás elmulasztása kísérletének 
megállapítása fogalmilag kizárt. 
A bűncselekmény minősített eseteit a Btk. 172. §-ának (2) és (3) bekezdése határozza meg. 
Jogeset: 
BH2005. 274. Segítségnyújtás elmulasztásának - a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett - bűntette miatti 
büntethetőséget ténybeli tévedés zárja ki, ha a terhelt tévesen úgy véli, hogy a balesettel érintett személy nem sérült 
meg, nem szorul segítségre és e feltételezésre alapos oka volt [1978. évi IV. törvény 27. § (1) bek., 172. § (1) és (3) 
bek.]. 
BH2003. 444. A segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntettét valósítja meg, aki fagypont alatti 
hőmérsékleten magára hagyja a súlyos ittassága miatt magatehetetlen állapotban levő sértettet, akiről előre látható, 
hogy a betonozott vízelvezető árokból önerőből nem tud kijutni és a sértett alkoholos állapothoz társuló kihűlés miatt 
meghal, de életét a segítségnyújtás megmenthette volna [Btk. 172. § (1) és (2) bek.]. 
BH 1983. 183. Egységes az ítélkezési gyakorlat abban, hogy az ittas járművezetés és a segítségnyújtás elmulasztása 
bűnhalmazatban megállapítható. 
BH2003. 226. A vontató és a vontatott gépkocsi vezetői nem valósítják meg a segítségnyújtás elmulasztásának a 
veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettét, ha a két álló jármű között levő, kellően meg nem jelölt 
vontatókötelet a súlyos fokban ittas sértett nem veszi észre, abban megbotlik, és az úttestre esve nyolc napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenved; ezt észlelve pedig a vádlottak kiszállnak a gépkocsiból, érdeklődnek a sértettől, hogy 
milyen sérülést szenvedett, majd az erre adott válasz után annak tudatában távoznak a helyszínről, hogy nincs 
segítségre szoruló személy [Btk. 172. § (3) bek. 1. tétel, KRESZ 57. § (6) bek., 58. § (1) és (2) bek.]. 
BH1996. 240. A segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának a segítségnyújtásra kötelezett által elkövetett bűntettét 
valósítja meg az a férj, aki a terhességét titkoló és orvosi segítség nélkül otthon szülő feleségéhez - miután annak a 
rosszullétét észleli - nem hív orvost, és az asszony vérvesztéses sokk következtében meghal [Btk. 172. § (3) bek.]. 

Gondozás elmulasztása 173. § 
173. § Aki állapotánál vagy idős koránál fogva önmagáról gondoskodni nem tudó személlyel 
szemben gondozási kötelezettségét nem teljesíti és ezáltal a gondozásra szoruló életét, testi 
épségét vagy egészségét veszélyezteti, bűn tettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
Egységes a gyakorlat abban a kérdésben, hogy kiskorú nem lehet passzív alanya a gondozási 
kötelezettség elmulasztásának. Kiskorú gyermek sérelmére nem ezen bűncselekmény elkövetését, 
hanem a specialitás elvének érvényesülésével a Btk. 195. § (1) bekezdése szerinti kiskorú 
veszélyeztetésének bűntettét kell megállapítani. 
A kiskorú veszélyeztetése egyébként lényegesen szélesebb körű, mint a Btk. 173. § -ban 
megfogalmazott tényállás. A kiskorú testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének a veszélyeztetése jóval 
nagyobb kört ölel fel, mint csupán az élet, testi épség, vagy egészség veszélyeztetése. 
A bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el, gondatlan alakzata nincs. 
A bűncselekmény (speciális) alanya tettesi minőségben csak az lehet, akit a sértettel szemben 
konkrét gondozási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy a gondozási kötelezettség milyen 
jogi alapon nyugszik. 
Az utóbbi időben egységessé vált a gyakorlat a tekintetben, hogy a gondozási kötelezettség alapja 
lehet a tartási szerződés is, mely magába foglalja azt a kötelezettséget, hogy az eltartó 
háztartásában köteles gondoskodni az eltartottról, és a szerződésben foglalt kötelezettségei közé 
tartozik a közvetlen testi szükségletek biztosításán túl a gyógykezelés, gyógykezeltetés és az 
ápolás is. Így ennek elmulasztása alapot ad a gondozási kötelezettség elmulasztásának 
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megállapítására. 
A Btk. Személy elleni bűncselekmények fejezetében 1998. óta a 
II cím Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügy 
önrendelkezés elleni bűncselekményeket tartalmazza. 
A modern orvostudomány fejlődése olyan távlatokat nyitott meg az orvosbiológiai kutatások, 

illetőleg a genetika előtt, amelyek a hagyományos orvoslásban ismeretlenek voltak. Ugyanakkor 
nem csak a gyógyítás és a kutatás lehetőségei tágultak ki, de ezzel együtt annak veszélye is 

fennáll, hogy ezeket a modern orvosbiológiai eszközöket visszaélésszerűen alkalmazzák, 
illetőleg a nem kívánt célok érdekében használják fel. Ezért a Btk, több tényállása az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényre és nemzetközi egyezményekre építve tartalmazza 
az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi reprodukcióra irányuló különleges 
eljárások, az embriókkal és az ivarsejtekkel végzett kutatások, a szerv- és szövetátültetés körébe 
tartozó büntetőjogilag is üldözendő törvényi tényállásokat. 

IV. cím A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények  

Kényszerítés 174. § 
174. § Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen 
vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, amennyiben más bűncselekmény nem valósul 
meg, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A bűncselekmény jogi tárgya a személyek legtágabb módon felfogható cselekvési szabadsága, 
amennyiben annak védelme nem fogalmazódik meg valamilyen más különös részi törvényi 
tényállásban. 
A bűncselekmény passzív alanya bárki - de csak élő személy - lehet, függetlenül annak 
cselekvőképességétől, így a kényszerítés megvalósítható gyermekkorú és elmebeteg személy 
sérelmére is. 
Az elkövetési magatartás egyik eleme vagylagos, megvalósulhat erőszakkal, illetve 
fenyegetéssel, akár mindkét módszer együttes alkalmazásával is. 
Az erőszaknak személy ellen kell irányulnia, a dolog elleni erőszak e tényállás megvalósulása 
esetén fenyegetésnek minősül. Az erőszak - amely lehet akaratot bénító vagy akaratot hajlító 
jellegű is - irányulhat a sértett, avagy más személy ellen is. 
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. 
A cselekmény az erőszak, illetve a fenyegetés alkalmazásával már kísérleti szakaszba jut, de 
befejezetté csak akkor válik, ha az eredmény (a jelentős érdeksérelem) is bekövetkezik. 
A bűncselekmény alternatív, csak akkor állapítható meg, ha más bűncselekmény nem valósult 
meg. 
Jogeset: 
BH1999. 348. A kényszerítés bűntettének kísérletét valósítja meg a gyakorló ügyvéd foglalkozású terhelt, aki a 
védence kihallgatását végző nyomozót - a kényszervallatás miatti feljelentés kilátásba helyezésével fenyegetve - arra 
törekszik rávenni, hogy a védence korábbi beismerő vallomásáról készült jegyzőkönyvet semmisítse meg, és helyette 
olyan valótlan tartalmú jegyzőkönyvet készítsen, amely szerint a védence a vallomástételt megtagadta (Btk. 174. §, 
138. §, 16. §). 

Személyi szabadság megsértése 175.§ 
175. § (1) Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el, és három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki emberkereskedelemmel összefüggésben megszerzett és a személyi szabadságától 

megfosztott sértett személyi szabadságának megfosztását fenntartja, és a sértettet munkavégzésre 
kényszeríti, bűn tettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz évig terjedő 
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szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) aljas indokból vagy célból, 
b) hivatalos eljárás színlelésével, 
c) a sértett sanyargatásával, 
d) jelentős érdeksérelmet okozva, 
e) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 

követik el. 
Az elkövetési magatartás a személyi szabadságtól bármilyen módon történő megfosztásával 
megvalósítható, ami a sértettet a mozgásban, a helyváltoztatásban vagy a tartózkodási hely 
megválasztásában korlátozza vagy akadályozza. Az elkövetési magatartás általában 
tevékenységben megnyilvánuló aktív magatartás, így például lefogás, lekötözés, bezárás, 
megbilincselés. Megvalósítható azonban nem tevéssel is. A Btk. a személyi szabadság 
megsértésének időtartamával kapcsolatban nem tartalmaz rendelkezést. 
Alanyi oldalon a bűncselekmény csak szándékosan - ezen belül egyenes és eshetőleges 
szándékkal egyaránt - követhető el. 
Jogeset: 
BH1997. 111. A személyiségi jogokat sértő cselekmények körében az egyén cselekvési szabadságának a sérelme 
esetén a kényszerítés bűntette helyett a személyi szabadság megsértése bűntettét kell megállapítani, ha az erőszakkal 
vagy fenyegetéssel elkövetett cselekmény a sértett mozgási, helyváltoztatási vagy a tartózkodási hely 
megválasztásának a lehetőségétől való megfosztásban jelentkezik (Btk. 175. §, 174. §). 
BH1984. 389. Megvalósítják a személyi szabadság megsértésének vétségét, akik a gépkocsi elé és mögé állva 
megakadályozzák a sértettet abban, hogy a helyszínről akaratának megfelelően - eltávozzék [Btk. 175. § (1) bek.]. 

Emberrablás 175/A. § 
175/A. § (1) Aki mást személyi szabadságától erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen 

irányuló közvetlen fenyegetéssel, illetve védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát 
kihasználva megfoszt, és szabadon bocsátását követelés teljesítésétől teszi függővé, bűn tettet 
követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablást 
a) bűnszövetségben, 
b) fegyveresen, 
c) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen 

követik el. 
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az 

emberrablást 
a) különösen súlyos hátrányt, 
b) halált okozva 

követik el. 
(4) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az 

emberrablás szándékos emberölést is megvalósít. 
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(5) Aki emberrablásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(6) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az emberrablást - mielőtt abból súlyos 
következmény származott volna - önként abbahagyja. 

(7) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy emberrablás elkövetése készül, és erről az 
érintett személyt vagy a hatóságot, mihelyt teheti, nem tájékoztatja, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha az emberrablást legalább megkísérelték. 
Az elkövetési magatartásnak két mozzanata van. Nevezetesen a személyi szabadságtól való 
megfosztás és a szabadon bocsátásnak követelés teljesítésétől való függővé tétele. A követelés 
lehet vagyoni és nem vagyoni jellegű egyaránt. 
A törvény az emberrablás előkészületét is büntetni rendeli. 
A törvény az emberrablás minősített eseteit - igazodva azok társadalomra veszélyességének 
mértékéhez - három fokozatban határozta meg: 
Jogeset: 
BH2001. 413. Az emberrablás bűntette az önbíráskodás bűntettével a specialitás viszonyában van, ezért az 
önbíráskodás helyett akkor is emberrablást kell megállapítani, ha a tettesek a személy elleni erőszak és a kvalifikált 
(élet vagy a testi épség elleni közvetlen) fenyegetéssel a személyi szabadságuktól megfosztott sértettek szabadon 
bocsátását jogosnak vélt vagyoni igényük kikényszerítésétől tették függővé [Btk. 175/A. § (1) bek., 273. §(1) bek.]. 
BH1998. 66. Nem az önbíráskodás, hanem a társtettesként elkövetett emberrablás bűntettét valósítják meg az 
elkövetők, akik a sértettet kényszerrel vagy az élete, illetőleg a testi épsége ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 
túszként foglyul ejtik és a szabadon bocsátását anyagi követelés teljesítésétől teszik függővé [Btk. 175/A. § (1) bek., 
273. § (1) bek.]. 
BH2003. 442. II. Az emberrablás bűntette tekintetében bármely követelés alkalmas a bűncselekmény 
megállapítására, és annak a tényállásszerűség szempontjából nincs jelentősége, hogy az elkövető jogtalan, avagy 
jogos, illetőleg jogosnak vélt követelés teljesítésétől teszi függővé sértett szabadon bocsátását [Btk. 175/A. § (1) 
bek.]. 

Emberkereskedelem 175/B§ 
Az emberkereskedelem az embernek a szabadsághoz, a méltósághoz és az önrendelkezéséhez 
való jogosultságait sérti. 
Az elkövetési magatartások: az eladás, a megvásárlás, az ellenszolgáltatás fejében történő átadás, 
átvétel, az elcserélés, az ennek érdekében történő toborzás, szállítás, elszállásolás, elrejtés és 
másnak megszerzése. 
Az emberkereskedelem csak szándékosan követhető el. 

Magánlaksértés 176. § 
176. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre 
erőszakkal, fenyegetéssel, hivatalos eljárás színlelésével bemegy, vagy ott bent marad, vétséget 
követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel 
büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az 
ezekhez tartozó bekerített helyre, az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy 
megtévesztéssel 

a) éjjel, 
b) fegyveresen, 
c) felfegyverkezve, 
d) csoportosan 

bemegy vagy ott bent marad. 
(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon 

mást megakadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy az ezekhez tartozó bekerített 
helyre bemenjen. 
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(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményt a (2) bekezdésben írt módon követik el. 
A magánlaksértés bűncselekményének jogi tárgya a lakás, egyéb helyiség és az azokhoz tartozó 
bekerített hely. Büntetőjogi szempontból lakásnak tekintendő minden olyan zárt hely, amely 
emberek tartózkodási helyéül és rendszeres éjjeli szállásául szolgál. A magánlaksértés a házi 
jogot védi, így nem valósulhat meg középületekben, közintézményekben, hivatalokban, 
gyárakban, üzemekben, irodákban, boltokban, öltözőkben, vendéglőkben, ugyanis ezek olyan 
helyiségeknek tekintendők, amelyek kívül esnek a házi jog körén. 
A bűncselekmény csak másnak a lakása, egyéb helyisége vagy bekerített helye tekintetében 
követhető el. 
Jogeset: 
EBH2002. 733. A házi jog büntetőjogi védelme a lakáshasználót megileti a lakás tulajdonosával szemben abban az 
esetben is, ha az utóbbi - bizonyos mértékben méltányolható okból - a lakás használatának megszüntetésére és a 
lakás átadására hívta fel [Btk. 176. § (1), (2) és (4) bek.]. 
BH2008. 5. Megvalósítja a magánlaksértés vétségét az, aki a tulajdonában lévő lakás bejárati ajtaján a zárat lecseréli, 
erről azonban a bérlőt nem értesíti, nem biztosít az új zárhoz kulcsot részére, s ezzel megakadályozza a sértett 
lakásba jutását [1978. évi IV. törvény 176. § (1) és (3) bek.]. 
BH2002. 85. A rongálás és a magánlaksértés megvalósul, ha az 50-50%-os eszmei tulajdonú, kétszintes házas 
ingatlanon az alsó szinten lakó vádlott olyan felújítási munkálatokat végeztet, amely a felső szinten, a sértett 
kizárólagos rendelkezése alatt álló épület födémszerkezetének a megbontásával és a sértett lakrészén elhelyezett 
zárszerkezet eltávolításával jár, anélkül, hogy ehhez a vádlott a sértett előzetes hozzájárulását beszerezte volna [Btk. 
176. § (1) bek., 324. § (1) bek.]. 
BH1999. 349. I. A lakást jogszerűen használó tulajdonos is megvalósíthatja a magánlaksértést, ha a zárat lecserélve a 
lakás használatára úgyszintén feljogosított volt házastársát és gyermekeit megakadályozza abban, hogy a lakásba 
bejussanak [Btk. 176. § (1) és (3) bek.]. 
BH1982. 42. A magánlaksértés alap- és minősített esete magánindítványra büntethető, de közvádra üldözendő 
bűncselekmény, ezért az emiatt tett feljelentést a bíróság köteles az ügyészséghez megküldeni [Be. 54. § (1) bek., 
313. § (3) bek. a) pont, Btk. 176. §, 183. § (1) bek.]. 

Zaklatás 176/A. § 
176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg 

mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, 
így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen 
rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Aki félelemkeltés céljából 
a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó 

büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy 
b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi 

épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be, vétséget követ el, és két 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A magánélet zavartalanságát, a privátszféra sérthetetlenségét a törvény 2008-tól egy új tényállás 
beiktatásával kívánta biztosítani, amely közelít az európai unió tagállamainak jogi 
megoldásaihoz, hiszen a legtöbb országban a zaklató jellegű magatartásokat az állam a 
büntetőjog eszközével is üldözi. 
A jogi relevanciával bíró zaklatásnak - közösségi források és egyes külföldi országokban 
érvényes jogi szabályozás alapján - három alapvető megnyilvánulási formáját különböztethetjük 
meg: 
1. az ún. (munkahelyi) szexuális zaklatást, amelynek leküzdésére az Európai Közösségek 

Bizottságának 1991. november 27-én kiadott, 92/131 (EGK) számú, a nők és a férfiak 
személyiségi jogainak munkahelyi védelméről szóló ajánlása gyakorlati kódexet nyújt. A 
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diszkriminációval és a (szexuális) zaklatással kapcsolatos legújabb rendelkezéseket pedig az 
Európai Parlament és a Tanács közös, 2002. szeptember 23-án hozott, a férfiak és nők közötti 
egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2002/73/EK irányelve fogalmazza meg; 
2. az ún. etnikai, faji alapú zaklatást, amelyet az Európai Tanács 2000. június 29-én elfogadott, 

2000/43/EK számú, a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelve említ; 
3. a kifejezetten személyes indítékú zaklatást, amelynek - általában ismert és jellemzően (de nem 

kizárólagosan) férfi - elkövetője hosszabb idő óta, folyamatosan vagy visszatérően zaklatja 
áldozatát. Zaklató jellegű magatartásnak tekinthetőek: az ismétlődő, éjjel-nappali - akár 
névtelen - telefonhívások otthon és a munkahelyen; üzenetrögzítőn hagyott vagy e-mailen, 
SMS-ben küldött, gyakran sértő, szidalmazó ill. fenyegető üzenetek; az áldozat lakása, 
munkahelye stb. előtti gyakori jelenlét; az áldozat követése nyilvános helyekre. Mindez 
kiterjedhet az áldozat közeli hozzátartozóira, barátaira is. 
A törvény a zaklatást a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények között helyezi 
el. A bűncselekmény a személyes jellegre tekintettel - a rágalmazáshoz és becsületsértéshez 
hasonlóan - magánindítványra üldözendő, azaz büntetőeljárás csak a jogosult feljelentése alapján 
indulhat. 
A törvény büntetni rendeli a rendszeres vagy tartós háborgatást. A zavaró, zaklató jellegű 
cselekmények megnyilvánulási formájukban igen eltérőek lehetnek, amelyeket mintegy 
összefoglaló néven, háborgatásként fogalmaz meg a törvény. A jogalkotó a jogalkalmazás 
megkönnyítése érdekében külön kiemeli a hétköznapi életben tipikusan előforduló esetet - a 
telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen elkövetett rendszeres kapcsolatteremtési 
szándékot. 
A zaklatás szubszidiárius bűncselekmény. Megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adott 
magatartás folytán egyben súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg. 
Bűnhalmazat létesül, ha az elkövető egy cselekménnyel, a zaklatás, valamint más, nem 
súlyosabban büntetendő különös részi tényállást is megvalósít. 

Magántitok megsértése 177. § 
177. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot 

alapos ok nélkül felfedi, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a 

bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz. 
A bűncselekmény jogi tárgya a sértett titkainak megőrzéséhez fűződő személyiségi joga. 
Az elkövetési tárgy a magántitok. 
Az elkövetési magatartás a magántitok alapos ok nélkül történő felfedése. A jogszabályok kellő 
indok esetében megengedik, sőt adott esetben kötelezővé is teszik a magántitok felfedését, így 
alapos ok a felfedésre mindaz, ami társadalmi jelentőségénél fogva felülmúlja a sértettnek a 
titoktartáshoz fűződő érdekét. 
Amennyiben a jogosult a magántitok feltárásába beleegyezik, akkor - jogellenesség hiányában - 
nem valósul meg bűncselekmény. 
A magántitok megsértése csak szándékosan követhető el. Megvalósítható egyenes és eshetőleges 
szándékkal egyaránt. A motívum, illetve a célzat nem tényállási elem, ezt a büntetés kiszabása 
során lehet értékelni. 
A cselekmény csak magánindítványra büntetendő. 
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Visszaélés személyes adattal 177/A. § 
177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések 

megszegésével 
a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, 
b) az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, 
c) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, 

és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekményt hivatalos személyként, közmegbízatás felhasználásával, vagy jogtalan 
haszonszerzés végett követik el. 
A bűncselekmény jogi tárgya a sértettnek a személyes adatai megismeréséhez és biztonságos 
kezeléséhez, őrzéséhez fűződő személyiségi joga. A bűncselekmény passzív alanya az a 
természetes személy lehet, akire az adatok vonatkoznak. A bűncselekménynek elkövetési tárgya a 
személyes adat. Ennek minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható 
adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok körét - 
miután a törvényi tényállás keret-diszpozíció - számos külön jogszabály tartalmazza 
Objektív tényállási elemek 
a) jogosulatlan vagy a céltól eltérő adatkezelés. 
Adatkezelésnek tekintendő a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, hasznosítása, 
megváltoztatása és a további felhasználásának a megakadályozása. 
b) tájékoztatási kötelezettség megszegése 

Az érintett kérelmére az adatkezelő köteles tájékoztatás adni az általa kezelt adatairól, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a 
tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. 
c) adatbiztonsági intézkedés elmulasztása 

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok 
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg 
sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
A személyes adattal visszaélés csak szándékosan követhető el, megvalósítható egyenes és 
eshetőleges szándékkal egyaránt. A motívum, illetve a célzat fő szabályként nem tényállási elem, 
ezt a büntetés kiszabása során lehet értékelni. A (2) bekezdés harmadik fordulatában írt 
cselekmény azonban célzatos magatartás (haszonszerzésre irányul), ebből következően ezen 
magatartás csak egyenes szándékkal valósítható meg. 

Visszaélés közérdekű adattal 177/B. § 
177/B. § (1) Aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések 

megszegésével 
a) tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, 
c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz, 

vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
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meghatározott bűncselekményt jogtalan haszonszerzés végett követik el. 

Levéltitok megsértése 178. § 
178. § (1) Aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése végett 

felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki távközlési 
berendezés útján továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő. 

A bűncselekmény jogi tárgya másnak zárt küldeményben, illetve távközlési berendezés útján 
továbbított közlés tartalmának titokban maradásához fűződő személyiségi joga. A tényállás első 
fordulatában meghatározott elkövetési tárgy a zárt küldemény, ami lehet levél, távirat, csomag, 
becsomagolt és lezárt borítékban elhelyezett, illetve címzéssel ellátott hang- és videokazetta 
egyaránt. A hang-, illetve videokazetta esetén is szükséges, hogy azon közlések legyenek. A 

tényállás második fordulatában írt elkövetési tárgy távközlési berendezés (telefon, fax, internet 
stb.) útján továbbított közlemény. 
Elkövetési magatartások: 
A tényállás első fordulatában: 
- a felbontás. Ennek kell tekinteni minden olyan cselekményt, aminek következtében a 
küldemény tartalma megismerhetővé válik. 
- a megszerzés. Ezen jogellenes, csalárd úton, általában a kézbesítő megtévesztésével történő 
birtokbavételt kell érteni. 
- illetéktelen személynek való átadás. 
A tényállás második fordulatában: 
A közlemény kifürkészése, ami történhet a telefon lehallgatásával, számítógépes programok 
szerkesztésével, üzenetrögzítő jogosulatlan le-, illetve meghallgatásával stb. Ilyennek tekinthető 
minden olyan magatartás, amelyet a közlemény tartalmának a jogellenes megismerése céljából 
valósítanak meg. 
A levéltitok megsértése csak szándékosan, és figyelemmel arra, hogy a cselekmény célzatos 
magatartást feltételez, csak egyenes szándékkal követhető el. 
A cselekmény csak magánindítványra büntetendő. 

Magántitok jogosulatlan megismerése 178/A § 
178/A. § (1) Aki magántitok jogosulatlan megismerése céljából 
a) másnak a lakását, egyéb helyiségét vagy az ezekhez tartozó bekerített helyet titokban 

átkutatja, 
b) másnak a lakásában, egyéb helyiségében vagy az ezekhez tartozó bekerített helyen 

történteket technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli, illetőleg rögzíti, 
c) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát 

technikai eszközzel rögzíti, 
d) hírközlő berendezés útján, illetőleg számítástechnikai rendszeren másnak továbbított 

közleményt, adatot kifürkész, és az észlelteket technikai eszközzel rögzíti, 
bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott módon megismert 
magántitkot továbbít vagy felhasznál. 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 
a) hivatalos eljárás színlelésével, 
b) üzletszerűen, 
c) bűnszövetségben, 
d) jelentős érdeksérelmet okozva 
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követik el. 

Rágalmazás179. § 
179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, 

vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást 
a) aljas indokból vagy célból, 
b) nagy nyilvánosság előtt, 
c) jelentős érdeksérelmet okozva 

követik el. 
A bűncselekmény jogi tárgya a becsület. Ezen a természetes és jogi személyről a környezetében, 
illetve a társadalomban kialakult kedvező értékítélet értendő. A bűncselekmény sértettje élő 
személy, ezek körülírható csoportja valamint jogi személy, társadalmi szervezet és hatóság 
egyaránt lehet. 
A rágalmazás elkövetési magatartása a becsület csorbítására alkalmas tény állítása, ilyen tény 
híresztelése, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata. Mindezen túl az 
elkövetési módnak is jelentősége van, ugyanis a fenti magatartásokat más - nem a sértett, hanem 
harmadik személy - előtt kell kifejteni. 
a) Tényállításnak az tekinthető, ha az elkövető személyes tudomáson, meggyőződésen alapulóan 

avagy ilyen látszatot keltve közöl másokkal tényeket. A tényállítás feltétele, hogy a sértett 
magatartását a becsület csorbítására alkalmas módon és egyedileg felismerhetően határozza meg. 
b) Tény híresztelésének tekintendők azok a cselekmények, amelyek a mások tényállításának, 

közlésének a továbbításában nyilvánulnak meg. A híresztelés nemcsak állító, hanem kérdő 
formában, akár feltételes módban is megvalósulhat. 
c) Tényre közvetlenül utaló kifejezés használata valósul meg minden esetben, amikor az elkövető 

nem tényeket közöl, hanem olyan kifejezést - tipikusan jelzős formában - használ, amelyből 
egyértelműen meghatározott tényre, történésre, eseményre lehet következtetni. Egy-egy szó 
alkalmazásával is megvalósulhat a bűncselekmény, különösen, ha a harmadik személy előtt 
bizonyos előzmények ismertek. 
A rágalmazás vétsége csak akkor valósul meg, ha az elkövető a becsület csorbítására alkalmas 
tényt más előtt állítja, híreszteli, illetve a becsület csorbítására alkalmas tényre közvetlenül utaló 
kifejezését más előtt használja. A más személy tehát kívülálló harmadik személy, aki nem lehet 
azonos a sértettel. Az ilyen elkövetési mód megvalósulhat a sértett jelenlétében és távollétében 
egyaránt. 
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el és csak magánindítványra büntetendő. 
Jogeset: 
EBH2008. 1760. Aki valakiről a becsület csorbítására alkalmas tényeket tartalmazó leveleket több száz személynek 
küldi meg, a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűncselekményét valósítja meg [1978. évi IV. törvény 
179. § (1) bek. b) pont]. 
EBH2005. 1289. II. Rágalmazásnak sajtó útján elkövetéséért a lap főszerkesztőjének felelősségét - az írás 
ismeretének hiányában - hanyagság vagy a sajtó működését meghatározó törvény rendelkezéseinek esetleges 
megsértése nem alapozza meg (1978. évi IV. törvény 13. §, 179. §, 180. §). 
EBH2005. 1192. Az Alkotmánybíróság 36/1994. (VI. 24.) AB határozatában kifejtett elvek nem értelmezhetők úgy, 
hogy a közéleti szerepet vállalók (közszereplők) nem részesülhetnek büntetőjogi védelemben a közéleti 
szereplésükkel összefüggésben nem álló (magánéleti, szakmai stb.) körben tett, becsület csorbítására alkalmas 
valótlan tényállításokkal stb. szemben (1978. évi IV. törvény 179. §). 
EBH2004. 1011. I. Rágalmazás vétségét - jogellenesség hiánya miatt - nem valósítja meg a tanúvallomás teljesítése 
során tett - egyébként becsület csorbítására alkalmas azon tényállítás, mely szerint a magánvádló rendszeresen 
alaptalan feljelentéseket tesz a társasház lakói ellen (Btk. 10. §, 179. §). 
EBH2004. 1011. II. A tanúzási kötelezettségét teljesítő személynek az ügyre vonatkozó kijelentése akkor sem 
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alapozza meg a rágalmazás miatti büntetőjogi felelősséget, ha tényállításai, vagy az abból levont következtetések 
objektíve alkalmasak a becsület csorbítására (Btk. 179. §, 180. §). 
EBH2003. 846. Nem valósítja meg a rágalmazás bűncselekményét a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, ha 
olyan megállapításokat rögzít és küld meg a hivatalos szervnek, melyek egyébként alkalmasak a becsület 
csorbítására [Btk. 179. §, Btk. 137. §-a (1) bek. k) pontja, 1997. évi XXXI. tv. 39. § és 40. §, 1992. évi XXXIII. tv.]. 
EBH2000. 181. A műsorszolgáltató kft. szerződéstervezetének éles hangvételű, de nem gyalázkodó jellegű bírálata 
egy nyilvános lakossági fórumon nem lépi túl a véleménynyilvánítás szabadságának kereteit és nem valósít meg 
rágalmazást vagy becsületsértést (Btk. 10. §, 179. §, 180. §). 
BH2008. 81. Rágalmazás vétsége miatt indult eljárásban valóság bizonyításának van helye, ha a terhelt a helyi 
lapban megjelent cikkében azt állítja, hogy a polgármester és a hozzá közel álló személyek a szemétszállítás 
pályáztatását megakadályozták, így a szemétdíjba annak mintegy 20%-át kitevő indokolatlan adót építettek be [1978. 
évi IV. törvény 179. § (1) bek., 182. §]. 
BH2007. 365. II. A női becsületet érintő gyalázkodó jellegű kijelentések kapcsán a valóságbizonyításnak 
megengedhetősége kizárt (1978. évi IV. törvény 179. §, 182. §). 
BH1998. 412. III. Minthogy a rágalmazás a való tények állítása (híresztelése) esetében is megállapítható, a valóság 
bizonyítása esetében az ártatlanság vélelméből folyó bizonyítási főszabály olyan vonatkozásban megfordul, hogy a 
közérdek vagy bárkinek a jogos (magán) érdeke fennállása esetén nem a magánvádlót terheli annak a kötelezettsége, 
hogy az elkövető által állított (híresztelt) tény valóságtartalma ellentétes az objektív valósággal, hanem a vádlott 
köteles bizonyítani az általa állított (híresztelt) tény valóságtartalmát [Btk. 179. §, 182. §, Be. 3. § (2) bek.]. 
BH1998. 317. I. A rágalmazásnál a becsület csorbítására alkalmasság kérdésében a társadalomban kialakult általános 
felfogás és az elkövetés konkrét körülményeit vizsgálva, objektív értelmezés alapján kell állást foglalni;az érintett 
személy beállítottsága, esetleges érzékenysége alapján nyugvó szubjektív szemlélet szerinti értékelésnek nincs helye 
(Btk. 179. §). 
BH1998. 212. III. A napilapban megjelent cikkben a nem becsületsértő jellegű vélemény nyilvánítása az alkotmány 
által védett olyan alapjog, amely a büntetőjog eszközeivel nem korlátozható (Btk. 179. §). 
BH1998. 211. I. Téves a rágalmazás vétségével kapcsolatban korábban kialakult az az ítélkezési gyakorlat, amely 
szerint a közérdek vagy a jogos magánérdek védelme céljából az állami és a társadalmi szervekhez vagy 
szervezethez intézett panaszok, bírálatok és bejelentések még abban az esetben is nélkülözik a társadalomra 
veszélyességet, ha azok tartalmilag - részben vagy egészben - valótlanok (Btk. 179. §). 
BH1994. 356. A valóság bizonyításának nem csupán a tényállítás, hanem a híresztelés és a tényre közvetlenül utaló 
kifejezés használata esetén is helye van, feltéve, hogy azt a közérdek vagy a jogos magánérdek indokolttá teszi (Btk. 
179. §, 182. §). 
BH1994. 300. II. A gyalázkodó jellegű és az emberi méltóság sérelmével járó nyilatkozatok még abban az esetben is 
bűncselekmény megvalósítására alkalmasak, ha azok - formálisan - kritikai megjegyzésként kerülnek a 
nyilvánosságra [Btk. 179. §, 180. §]. 
BH1994. 171. II. Az ember tudatállapotára, tudattartalmára vonatkozó állítás - a rágalmazás, illetőleg a hatóság és a 
hivatalos személy megsértésének bűncselekménye szempontjából - a tényállítás fogalma alá esik [Btk. 179. §, 232. 
§]. 

Becsületsértés180. § 
180. § (1) Aki a 179. § esetén (rágalmazás) 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. 
A becsületsértés és a rágalmazás vétsége között a jogi tárgyat, a sértettet, az alanyt, az alanyi 
oldalt, a jogellenességet kizáró okokat, az egységet és a halmazatot illetően nincs különbség. 
A két bűncselekmény közötti különbség az alábbiakban mutatkozik meg: 
- a rágalmazás csak tényállítással vagy erre közvetlenül utaló kifejezéssel, míg a becsületsértés 
egyéb kifejezéssel vagy sértő cselekménnyel valósítható meg; 
- a rágalmazásnak más előtt kell megtörténnie, míg a rágalmazó jellegű tényállítás is 
becsületsértésnek minősül, ha az a sértettel szemben négyszemközt történik; 

http://xxxi.tv/
http://xxxiii.tv/
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- a rágalmazás és a becsületsértés egymással a szubszidiaritás viszonyában áll (vagyis, ha 
megállapítható a súlyosabb rágalmazás, akkor az a cselekmény nem jelenthet becsületsértést is); 
- a rágalmazás vétségének nagyobb a társadalomra veszélyessége a becsületsértés vétségéhez 
képest. 
A becsületsértés Objektív tényállási elemei: 
1. A becsület csorbítására alkalmas kifejezés használata. 

Ennek tekintendő minden sértő kifejezés, ami vonatkozhat az érintett szellemi képességeire, 
jellembeli tulajdonságaira, szokásaira, testalkatára egyaránt. 
2. A becsület csorbítására alkalmas egyéb cselekmény. 

E körbe vonható a tettleges bántalmazás körén kívül eső minden olyan gesztus, illetve sértő 
mozdulat, amely az elkövetőnek a sértett irányában tanúsított megvető, lealacsonyító értékítéletet 
fejezi ki. 
Az 1-2. pontokban írt elkövetési magatartások esetén az elkövetési módnak is jelentősége van, 
ugyanis a becsületsértő kifejezés használatának és az egyéb ilyen cselekménynek a sértett 
munkakörével, közmegbízatásával vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben kell 
történnie. 
3. Tettlegesség az olyan becsületcsorbító cselekmény, amely a sértett testének célzatos 

érintésében vagy bántalmazásában nyilvánul meg anélkül, hogy testi sértést eredményezne. 
Valamennyi elkövetési magatartásnak a becsület csorbítására alkalmasnak kell lennie. Ez az eset 
körülményei alapján, az általános erkölcsi normák objektív értelmezésével állapítható meg, de 
ezen túl figyelemmel kell lenni a helyi szokásokra, valamint az elkövető és a sértett közötti 
viszonyra is. 
A becsületsértés csak magánindítványra büntetendő. 
Jogeset: 
BH2004. 172. Becsületsértés vétsége valósul meg, ha a polgári peres eljárásban az alperes képviselőjeként részt vevő 
terhelt a bíróságnak megküldött írásbeli nyilatkozatában az igazságügyi szakértő által készített magánszakértői 
véleményt demagógnak, mérhetetlenül elfogultnak és mérhetetlenül tisztességtelennek nevezi [Btk. 180. § (1) bek. a) 
pont]. 
BH1995. 77. A becsületsértés vétsége nem állapítható meg, ha a vádlott által az újságírónak távbeszélőkészüléken 
tett nyilatkozata a magánvádlóra nézve annak becsülete csorbítására alkalmas kifejezésként nem értékelhető, 
ugyanakkor azonban rosszalló értékítéletet foglal magában [Btk. 180. § (1) bek. b) pont]. 
BH1994. 300. I. A bírálat, a kritika, a véleménynyilvánítás ténybeli valóságtartalma a büntetőeljárásban nem esik a 
tényállítás fogalma alá, ezért az ezt tartalmazó nyilatkozat nem alkalmas sem a rágalmazás, sem a becsületsértés 
megállapítására [Alkotmány 60. § (1) bek., 61. § (1) bek., Btk. 179. §, 180. §]. 
BH1994. 300. II. A gyalázkodó jellegű és az emberi méltóság sérelmével járó nyilatkozatok még abban az esetben is 
bűncselekmény megvalósítására alkalmasak, ha azok - formálisan - kritikai megjegyzésként kerülnek a 
nyilvánosságra [Btk. 179. §, 180. §]. 

Kegyeletsértés 181. § 
181. § Aki halottat vagy emlékét a 179. vagy a 180. § ban meghatározott módon meggyalázza, 

vétséget követ el, és az ott meghatározott büntetéssel büntetendő. 
Jogeset: 
EBH2005. 1194. Kegyeletsértés tényállásszerűséghez megkívánt becsület csorbítására alkalmas cselekményt 
valósíthat meg olyan fényképnek napilapban közzététele, amely az egyedileg azonosítható halottat, boncolás utáni 
kiszolgáltatott helyzetében, megalázó körülmények között, szánalmat keltő testi állapotban mutatja be (1978. évi IV. 
törvény 179. §, 180. §, 181. §). 

A valóság bizonyítása 182. § 
182. § (1) A 179-181. §-ban meghatározott bűncselekmények miatt nem büntethető az elkövető, 
ha a becsület csorbítására alkalmas tény valónak bizonyul. 
(2) A valóság bizonyításának akkor van helye, ha a tény állítását, híresztelését, illetve az arra 
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közvetlenül utaló kifejezés használatát a közérdek vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta. 
A rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés vétségeinek nem tényállási eleme, hogy a 
becsület csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, tényre utaló kifejezés használata valótlan 
legyen, következésképpen e bűncselekmények igaz tényállítás esetén is megvalósulhatnak. 
A valóság bizonyításának tárgya csak tényállítás, híresztelés, illetve tényre közvetlenül utaló 
kifejezés használata lehet. Nem képezheti való ság bizonyításának tárgyát a kritika, a vélemény, 
az értékítélet, a minősítés. Nincs helye valóság bizonyításának akkor sem, ha a becsületsértés 
ténytartalom nélküli, gyalázkodó, szidalmazó kifejezésekkel történt. 
Közérdek minden ami, az államot, a társadalmat, azok intézményeit, valamint meghatározott 
csoportjait érinti. Az érdek jellege közömbös. A valóság bizonyításának tárgya lehet a politikai, 
gazdasági, kulturális stb. területet érintő minden tény. 
A magánérdek olyan tényekhez fűződhet, amely a sértett személyi, családi, vagyoni, erkölcsi 
helyzetének megítélé sét érinti. 
Való ság bizonyításának elrendelésére a magánvádló, a vádlott, a magánvádló jogi képviselője, a 
vádlott védője és az ügyész (ha a vád képviseletét átvette) tehet indítványt, de a bíróság azt 
indítvány hiányában hivatalból is elrendelheti. 
Valóság bizonyításának elrendelése esetén a bizonyítási teher megfordul, és ez esetben a vádlott 
köteles bizonyítani, hogy amit állított az igaz. 
Értelemszerűen a magánvádlónak is joga van bizonyítási indítvány előterjesztésére, és a 
bíróságnak hivatalból is el kell rendelnie az általa szükségesnek tartott bizonyítás lefolytatását. A 
valóság bizonyítása során alapvetően azt kell bizonyítani, amit az elkövető állított, ez határozza 
meg a lefolytatandó bizonyítás kereteit. 
A valóság bizonyítása akkor eredményes, ha az állított tény lényegileg valósnak bizonyult, az 
nem szükséges, hogy minden a sértett becsületét nem csorbító mellékkörülményt, illetve részlet is 
bizonyítást nyerjen. Több becsület csorbítására alkalmas tényállítás esetén, ha azok közül nem 
mindegyik esetében eredményes a valóság bizonyítása, akkor a terhelt büntetőjogi felelősségét ez 
utóbbiakban meg kell állapítani. 
A valóságbizonyítás sikertelensége esetén a bűncselekmény attól függetlenül megállapítható, 
hogy az elkövető az állított tényt esetleg valónak tudta. Következésképpen a terhelt nem 
hivatkozhat eredményesen a ténybeli tévedésre. A rágalmazó tényállítás valóságát, illetve 
valótlanságát ugyanis az elkövető tudatának nem kell átfognia. 

6) A közlekedési bűncselekmények (Btk. XIII. fejezet) 
A jogi szabályozás szükségességét a motorizáció fejlődése hozta magával, de már a Csemegi 
Kódex is tartalmazott a „vaspálya” és a hajózás szabályainak megsértését tartalmazó 
bűncselekményt. 
A modern élet egyik nagy kockázattal járó, komoly veszélyforrást jelentő területéve vált a 
közlekedés. Éppen ezért természetes, hogy a mai államok büntetőjogi eszközökkel is törekednek 
a kockázat csökkentésére, a közlekedés biztonságának garantálására. 
Elöljáróban fontos leszögezni, hogy: 

> Nem minden esetben lesz büntetőügy egy közlekedési szabály megszegése vagy akár egy 
baleset következménye. 

Erre csak akkor kerülhet sor, ha a cselekmény a Btk. valamelyik rendelkezése alá esik. Az állam 
ugyanis nem kíván minden kis koccanás esetén beavatkozni teljes büntetőjogi hatalmával, csupán 
a kiemelten súlyos esetekben. Ami nem tartozik ide, az maximum szabálysértésnek minősülhet. 
Ahhoz azonban, hogy ezt megállapítsák – „a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja 
esetén” -, további vizsgálatok szükségesek, ezért kiemelkedően fontos a rendőrség részvétele. 
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> Hamis az a közkeletű vélekedés, hogy csak akkor számít bűncselekménynek a 
közlekedési szabályok megsértése, ha súlyos testi sérülést okoz. 

A közlekedési bűncselekmények szabályai lényegében keret tényállások, gyakorlatilag 
értelmezhetetlenek bizonyos háttérnormák jogszabályi anyaga nélkül. A közlekedési 
bűncselekményekre ugyanis jellemző, hogy elkövetőjük megszegi valamelyik közlekedési ágazat 
szabályait, és ezzel olyan helyzetet idéz elő, amelyben veszélybe kerül a személy- és 
vagyonbiztonság. 
A vasúti-, a vízi-, a légi-, és a közúti ágazati jogszabályok jelentik a Btk. háttérnormáit. 
A közlekedési bűncselekmények esetében nagyon fontos a szakértői bizonyítás, mivel számos 
ügyben a bíró ság nem rendelkezhet akkora szakértelemmel, ami elegendő lenne az eset 
megítéléséhez. 
A közlekedési bűncselekmények a fejezeten belül logikus rendben követik egymást, a törvény 
először: 

 a kívülálló közlekedésre veszélyes cselekményét (közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény 184. §), 

> majd a járművezetők veszélyeztetési bűncselekményeit: tárgyalja (vasúti, légi, vízi 
közlekedés veszélyeztetése 185. § és a közúti veszélyeztetés 186. §); 

 ez után következik a veszélyeztetésnél súlyosabb cselekmény, a baleset okozásának 
megbüntetésére (közúti baleset okozása 187 .§), 

> majd külön csoportot alkotnak az ittas vezetéssel kapcsolatos cselekmények 188.-189.§, a 
fejezet végül 

 a cserbenhagyással zárul. 

A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 184.§ 
184. § (1) Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek tartozéka 

megrongálásával vagy megsemmisítésével, akadály létesítésével, közlekedési jelzés 
eltávolításával vagy megváltoztatásával, megtévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője ellen 
erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával avagy más, hasonló módon a vasúti, légi, vízi vagy 
közúti közlekedés biztonságát veszélyezteti, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, 
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos 

tömegszerencsétlenséget 
okoz. 
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség 

miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben, az ott tett megkülönböztetéshez képest, két évig, három 
évig, öt évig, illetve két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - azzal 
szemben, aki a veszélyt, mielőtt abból káros következmény származott volna, önként megszünteti. 
Ezt a cselekményt kívülálló személy követi el, aki cselekményével veszélyezteti a vasúti, légi, 
vízi vagy közúti közlekedés biztonságát. A bűncselekmény alapesete a veszélyhelyzet szándékos 
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előidézése, mely bűntettnek minősül. A gondatlan elkövető vétség miatt büntetendő. Büntethetők 
tehát azok is, akik balesetet nem idéznek elő, de magatartásuk objektíve alkalmas volt a 
veszélyhelyzet előidézésére. A bűncselekmény elkövetője tettesként az lehet, aki nem áll az adott 
közlekedési ágazatra vonatkozó szabályok hatálya alatt, tehát aki nem a közlekedő jármű 
vezetője. A bűncselekményt a legváltozatosabb módokon el lehet követni, eszerint felel például 
az, aki ellopja a fénysorompó működését biztosító akkumulátort, vagy fém vezetéket, nagyobb 
köveket helyez a vasúti sínre, vagy a közútra köveket dobál, megrongálja a jelzőtáblákat, 
megváltoztatja a közlekedési jelzéseket stb. Egy jelzőtábla elfordításával, máris komoly 
veszélyhelyzetet teremt az elkövető. Ugyancsak ezen tényállás alapján vonható felelősségre, aki 
erőszakot vagy fenyegetést alkalmaz a közlekedő jármű vezetőjével szemben. Ez azonban csak 
akkor lehetséges, ha az ilyen jellegű magatartásával ténylegesen veszélyeztette a közlekedés 
biztonságát. 

A vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése 185.§ 

Közúti veszélyeztetés 186.§ 
185. § (1) Aki a vasúti, a légi vagy a vízi közlekedés szabályainak megszegésével más vagy 

mások életét vagy testi épségét veszélyezteti, bűn tettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, 
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halálos 

tömegszerencsétlenséget 
okoz. 
(3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség 

miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel, a (2) 
bekezdésben meghatározott esetekben az ott tett megkülönböztetéshez képest, két évig, három 
évig, öt évig, illetve két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - azzal 
szemben, aki a veszélyt, mielőtt abból káros következmény származott volna, önként megszünteti. 

186. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével más vagy mások életét vagy testi 
épségét közvetlen veszélynek teszi  ki , bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó 

fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, 
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
d) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember 

halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget 
okoz. 

Mindkettő veszélyeztetési bűncselekmény. 
A két bűncselekmény közötti legfontosabb különbség a veszély mértékének megítélésében van. 
A vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése esetén a törvényhozó már a távoli (absztrakt) 
veszély kialakulását is büntetendőnek értékeli. Ennek indoka nyilvánvalóan az, hogy ezen 
közlekedési ágazatoknál fokozott veszély áll fenn. 
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Fontos még, hogy, amíg a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése szándékos és 
gondatlan is lehet, a közúti veszélyeztetés minden esetben csak szándékosan követhető el. 
A gyalogosok és az utasok ennek a bűncselekménynek nem lehetnek elkövetői 
A Btk. már az életet vagy testi épséget fenyegető veszélyhelyzet előidézését is büntetni rendeli. 
Ha súlyos testi sértés, tömegszerencsétlenség vagy halál is bekövetkezik, az elkövetőt minősített 
esetért vonják felelősségre. 
A kialakult bírói gyakorlat szerint tömegszerencsétlenség akkor következik be, ha legalább egy 
személy súlyosan, másik kilenc pedig könnyebben megsérül. 
Jogeset: 
EBH2004. 1104. A megengedett - 76-79 km/óra - sebességgel haladó jármű vezetőjét a bekövetkezett közúti 
balesetért nem terheli felelősség, ha az úttest menetirány szerinti bal oldalán, annak szélétől távolabb, az úttestnek 
háttal álló gyermek váratlanul megfordulva, féktávolságon belül a jármű elé szalad [1978. évi IV. törvény 186. § (2) 
bek. b) pont; KRESZ 43. § (4) bek. b) pont]. 
BH2009. 38. Emberölés bűntettének a kísérletét - és nem közlekedési bűncselekményt - valósít meg az a terhelt, aki 
tehergépkocsijával kilenc kilométeren keresztül üldözi a sértettet, majd balesetet okozva nagy sebességgel belehajt a 
sértett által vezetett személygépkocsiba [1978. évi IV. törvény 166. § (1) bek., (2) bek. f) és i) pont, 16. §, 186. § (1) 
bek.]. 
BH2004. 97. I. A közúti veszélyeztetés bűnsegéde és a rablás társtettese a gépkocsi utasa, aki - a jármű vezetőjével 
szándékegységben - a mozgó gépkocsi ablakából kihajolva magához ragadja a gépkocsi mellett haladó kerékpáros 
járművének kormányára felakasztott kosarat [Btk. 186. § (1) bek., 20. § (2) bek., 21. § (2) bek.]. 
BH1999. 543. I. A több emberen elkövetett emberölés bűntettének a kísérletét - és nem a közúti veszélyeztetést - 
valósítja meg, aki a gépkocsiját a sértettek elütése végett célzottan feléjük irányítja, és az egyik sértettet el is gázolja 
[Btk. 166. § (2) bek. f) pont, 16. §, 186. § (1) bek.]. 
BH1997. 321. Jogos védelmi helyzetben jár el, és nem büntethető súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés 
bűntette miatt, aki az ő és a társai testi épségét közvetlenül fenyegető jogtalan támadást úgy hárítja el, hogy a 
gépkocsiját elindítja, és eközben a kitérni nem akaró támadók közül az egyiket elüti, a másikat - aki a motorháztetőre 
felugrik - több méteren át annak leeséséig magával vonszolja [Btk. 29. § (1) bek., 186. § (2) bek. a) pont]. 

Közúti baleset okozása 187.§ 
„187. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak 
gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást vagy tömegszeren csétlenséget, 
b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát 

okozza, vagy halálos tömegszerencsétlensége okoz.” 
Az elkövető tehát megszegi a rá vonatkozó szabályokat, és ezzel gondatlanságból olyan balesetet 
okoz, amelyben legalább egy személy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenved. 
Ebben az esetben a közúti közlekedés szabályai a KRESZ-t jelentik, tehát csak azokra a 
járművekre lehet alkalmazni, amelyeknek a KRESZ (I/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet), 
szabályai alapján kell közlekedniük. Így a gyalogos, még ha „ő ugrott is ki a kocsi elé”, akkor 
sem lesz büntethető. A gondatlanság azt jelenti, hogy például nem szándékosan „hajtott bele” a 
másik kocsijába, mert akkor például emberölésért vagy rongálásért felelne. Emlékeztetőül, súlyos 
testi sértés akkor következik be, ha a sérülés 8 napon túl gyógyul. 
Gyakori eset, hogy a balesetet megelőzően mindkét vezető megszegte a közlekedési szabályokat: 
az egyik nem adta meg az elsőbbséget, a másik pedig átlépte a megengedett sebességet. 
Ilyenkor - a Legfelsőbb Bíróság egyik jogegységi határozata szerint - mindkét vezető 
felelősséggel tartozik, azonban saját felelősségüket mindketten kizárhatják egy-egy esetben. Az 
elsőbbségre kötelezett akkor, ha bizonyítani tudja, hogy azért nem adta meg az e1sőbbséget, 
mert az elsőbbségre jogosult szabályszegése következtében nem tudta helyesen értékelni a 
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közlekedési helyzetet (pl. olyan gyorsan haladt a másik, hogy a közlekedési manőver 
megkezdése előtt még nem észlelte őt). A sebességet túllépő vezető, pedig akkor mentesülhet, 
ha bizonyítja, hogy a baleset a jármű megengedett sebessége mellett is bekövetkezett volna. 
Jogeset: 
EBH2008. 1755. Az úttest széléről elinduló jármű vezetőjének elsőbbségadási kötelezettsége a járműve holtterében 
haladó járművekre és gyalogosokra is kiterjed [1978. évi IV. törvény 187. § (1) bek., 1/1975. (II. 5.) KPM-BM 
együttes rendelet 24. § (1) bek.]. 
EBH2003. 927. A szembejövő jármű előtt rendkívül rövid távon végrehajtott visszasorolással befejezett előzés nem 
tekinthető szabályosnak [Btk. 187. § (1) bek., (2) bek. b) pont, KRESZ 34. § (1) bek. a) pont]. 
BH2009. 4. Közúti baleset gondatlan okozása vétségében kizárólag az általános balesetelhárítási kötelezettség 
alapján nem állapítható meg a személygépkocsival 20 km/óra sebességgel szabályosan balra kanyarodó terhelt 
büntetőjogi felelőssége, akinek 2-3 másodperc állt rendelkezésére, hogy az úttesten szabálytalanul áthaladó gyalogos 
elütését lassító fékezéssel elkerülje [1978. évi IV. törvény 187. § (1) bek.; KRESZ 3. § (1) bek. c) pont, 21. § (5), (6), 
(8) bek.]. 
BH2008. 82. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében akkor is megállapítandó - a kijelölt gyalogos-
átkelőhely előtt álló jármű mellett továbbhaladó - jármű vezetőjének a büntetőjogi felelőssége, ha a megállás 
elmulasztása miatt nem gyalogost, hanem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen szabálytalanul áthaladó kerékpárost üti el 
[1978. évi IV. törvény 187. § (1) bek., (2) bek. b) pont, KRESZ 26. § (1) bek. a) pont, 43. § (2) és (3) bek.]. 
BH2007. 74. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nem állapítható meg a megengedett 
legnagyobb sebességet túllépő elsőbbségre jogosult büntetőjogi felelőssége, ha a megengedett legnagyobb 
sebességgel haladás esetén is csupán vészfékezés alkalmazásával kerülhette volna el a balesetet [1978. évi IV. 
törvény 187. § (1) bek., (2) bek. b) pont; KRESZ 14. § (1) bek. d) pont; 6/1998. BJE határozat 2. pont]. 
BH2004. 173. I. A halálos közúti baleset gondatlan okozása vétségében nem állapítható meg a szabályosan 
közlekedő terhelt büntetőjogi felelőssége, ha a más hibájából keletkezett veszélyhelyzet elhárítására nem a 
legcélszerűbb megoldást választja [Btk. 187. § (1) és (2) bek. b) pont]. 

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 188. § 
188. § (1) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható 
szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet vagy úszó 
munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés bűntett miatt 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést, 
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget, 
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát 

okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget 
okoz. 
(3) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer 
befolyása alatt nem gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy közúton nem gépi 
meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő, az ott 
tett megkülönböztetés szerint büntetendő. 
Ez a tényállás nem kifejezetten a baleset okozását jelenti, de sokszor összekapcsolódik a kettő. 
Ekkor azonban nem fogják mindkét bűncselekményért elítélni, csak ittas vezetésért, de magasabb 
büntetést fog kapni. 
A cselekmény a jármű mozgásba hozatalával válik befejezetté, amíg ez nem történik meg, csak 
kísérletről beszélhetünk. 
Az ittas állapot fogalmát a törvény nem határozza meg, ennek ismérveit a bírói gyakorlat 
dolgozta ki, orvos szakértők bevonásával. Döntő jelentősége nem az elfogyasztott alkohol 
mennyiségének, hanem az alkohol vezetési képességre gyakorolt hatásának van. A szakértők 
szerint a 0,8%0  (ezrelék) és azt ezt meghaladó véralkohol-koncentráció fok (ezer egység vérben 
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0,8 egység az alkohol) esetén rendszerint érzékelhető olyan fiziológiai hatás, amely alapul 
szolgálhat az ittas állapot megállapítására. 
Az alkoholfogyasztás és az alkoholos befolyásoltság igazságügyi orvos-szakértői vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. számú módszertani 
levele szerint az alkoholértékek a következők: 
0,30 %o alatt negatív, ennyi alkohol a szervezetben természetesen is kialakul; 
0,31-0,50 %o között: ivott de alkoholosan nem befolyásolt, 
0,51-0,80 %o között: igen enyhe, 
0,81-1,50 %o között: enyhe, ~.. 
1,51-2,50 %o között: közepes, , 
2,51-3,50 %o között: súlyos, 
3,51 %o felett igen súlyos fokú az alkoholos befolyásoltság, mely utóbbi esetben a heveny 

alkoholmérgezéses állapot fennállása sem zárható ki. 
Mivel döntő jelentősége az alkohol szervezetre gyakorolt káros hatásának van, sor kerülhet 
bűncselekmény miatt felelősségre vonásra akkor is, ha az elkövető alkoholos befolyásoltsága 
igen enyhe (0,51-0,8 %o), de klinikai tünetek bizonyítják, hogy képtelen volt a jármű biztonságos 
vezetésére. Ugyanígy értékeljük az ún. posztalkoholos állapotot (köznyelvben: másnaposság), 
amikor az alkohol már kiürült ugyan a szervezetből, de a vezetést hátrányosan befolyásoló hatása 
még fennáll. Ez az állapot azonban egész sokáig elhúzódhat, hiszen a szervezet átlagosan egy óra 
alatt 0,15 %0o-nek megfelelő, 7 gramm alkoholt bont le. Csak az érdekesség kedvéért egy üveg 
sör kb. 20 gramm, egy dl bor 8 gramm, fél dl tömény ital 16 gramm alkoholt tartalmaz. 
Az újabb ítélkezési gyakorlatban azonban van olyan példa is, amikor nem tekintették alkoholtól 
befolyásoltnak azt a vezetőt, akinek vérében 0,9-1%o körüli alkoholértéket állapítottak meg 
ugyanis a fizikai tünetek alapján képes volt a jármű biztonságos vezetésére. 
Ha valaki nem gépi meghajtású vízi járművet (pl. csónak, vízi bicikli) vagy nem gépi meghajtású 
közúti járművet (pl. kerékpár) vezet ittas vagy bódult állapotban, és ”legalább súlyos testi sértést 
okoz, a bűncselekmény alapesete szerint felel. Ha ilyen következmény nem valósul meg, a nem 
gépi meghajtású jármű vezetője nem bűncselekmény, hanem szabálysértés (ittas vezetés) miatt 
felel. 
Ugyancsak az ittas vezetés szabálysértése miatt felel, aki fogyasztott ugyan alkoholt, de a vérében 
annak koncentrációja nem éri el a 0,8 %o-t. 
Egyébként azok a közlekedési kihágások, amelyek nem bűncselekmények, általában 
szabálysértésnek minősülnek. 
Jogeset: 
BH2004. 98. Ittas járművezetésnél a 0,8 ezrelék alatti alkoholkoncentráció esetén a bíróságnak vizsgálnia kell a 
klinikai tüneteket, az elkövető által tanúsított magatartást, az ittasság szemmel látható megnyilvánulási formáit, 
valamint az elkövetés körülményeit, és ezek ismeretében kell állást foglalni abban a kérdésben, hogy a vádlott 
szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette-e a gépi meghajtású járművet [Btk. 187. § (1) bek., 188. § (2) bek. a) 
pont, Be. 216. § (1) bek. b) pont, Sztv. 23. § (1) bek. és 116/A. § (1) bek. a) pont, KRESZ 3. § c) pont, 4. § (1) bek. 
c) pont, 25. § (1) bek., 48/1997. (VII. 26.) BM r. 17. § (2) bek.]. 

Járművezetés tiltott átengedése 189.§ 
189. § (1) Aki vasúti vagy légi jármű, valamint gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép 

avagy közúton gépi meghajtású jármű vezetését szeszes italtól befolyásolt állapotban levő vagy a 
vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek engedi át, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, 

súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, 
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, 
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c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember 
halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget 

okoz. 
Nemcsak az bűncselekmény tehát, ha valaki ittasan vagy bódult állapotban vezet, hanem az ís, 
ha a volánt ittas vagy olyan személynek engedi át, aki a vezetésre egyéb okból alkalmatlan. Ilyenek 
például a gyermekkorúak, bizonyos betegségben szenvedők, vagy a vezetésben járatlanok. 
Az alkalmasság megítélésénél mindig a tényleges állapotot kell vizsgálni és nem a jogi 
alkalmatlanságot, ezért nem valósítja meg ezt a bűncselekményt, aki olyan személynek engedi át 
a vezetést, akinek bevonták a jogosítványát. 
A bűncselekmény megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető a jármű vezetését szeszes 
italtól befolyásolt vagy vezetésre egyébként alkalmatlan személynek engedi át. A járművezetésre 
egyéb okból való alkalmatlanságon a fizikai, biológiai vagy pszichikai okból fennálló 
alkalmatlanság értendő, amely következtében az érintett személy nincs olyan állapotban, hogy a 
jármű biztonságos vezetésére képes legyen. 
A Legfelsőbb Bíróság mutatott rá arra a körülményre, hogy ha a vezetést átengedő személy a 
későbbiekben meggyőződik arról, hogy a vezetést átvevő személy szeszes ital hatása alá kerül, 
kötelessége, hogy a tőle elvárható módon megakadályozza a jármű további vezetését. Ha ezt 
elmulasztja, ezzel a hallgatólagos beleegyezésével a járművezetés tiltott átengedését valósítja 
meg. 
A bűncselekmény elkövetője lehet jármű üzembentartója mellett az a járművezető is, akinek a 
jármű felett rendelkezési lehetősége van, azaz aki a járművel ténylegesen vagy jogilag 
rendelkezik, a tulajdonos, a birtokos, akit a jármű ideiglenes őrzésével bíztak meg, de akár még 
az is aki lopás útján jutott a jármű feletti rendelkezési lehetőséghez. 
A járművezetés tiltott átengedése szándékos bűncselekmény. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy 
akinek a vezetést átengedi, szeszes italtól befolyásolt állapotban van, illetőleg a vezetésre egyéb 
okból alkalmatlan. 
Jogeset: 
BH 1987. 296. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja értelmében azonban nem jelenti a járművezetésre való 
alkalmatlanságot, ha a jármű vezetője a vezetést olyan személyre bízza, akiről tudja, hogy nem rendelkezik érvényes 
járművezetői engedéllyel, igazolvánnyal Ez a cselekmény csak szabálysértést való sít meg. 
BH 1994. 581. A szeszes italt fogyasztott, de alkoholos befolyásoltság alatt nem álló személy részére a járművezetés 
átengedése akkor valósítja meg a járművezetés tiltott átengedésének vétségét, ha az átvevő ténylegesen alkalmatlan 
volt a jármű vezetésére; ennek hiányában az átengedő magatartása szabálysértést való sít meg. 
BH 1989. 302. A járművezetés tiltott átengedésének vétsége nem állapítható meg, ha a terhelt a gépkocsi vezetését 
gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkező, de arra alkalmas és képes személynek engedi át; ez a cselekmény 
csupán szabálysértésként értékelhető. 
BH1989. 302. A járművezetés tiltott átengedésének vétsége nem állapítható meg, ha a terhelt a gépkocsi vezetését 
gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkező, de arra alkalmas és képes személynek engedi át; ez a cselekmény 
csupán szabálysértésként értékelhető [Btk 189. § (1) bek., 17/1968. (IV. 14.) Korm. r. 43. §]. 
BH1980. 458. A járművezetés tiltott átengedése esetén is helye lehet a járművezetéstől eltiltás alkalmazásának 
[1978. évi IV. törvény 58. és 189. §]. 

Cserbenhagyás 190.§ 
190. § Ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínen nem áll meg, illetve 

onnan eltávozik, mielőtt meggyőződnék arról, hogy valaki megsérült-e, avagy az életét vagy testi 
épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, amennyiben súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A KRESZ megállási kötelezettséget ír elő a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője részére. 
A megállási kötelezettség megszegése általában szabálysértési felelősségre vonást von maga 
után, kivéve, ha a baleset körülményei személyi sérülés bekövetkezésére utalnak. Cserbenhagyás 
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bűncselekménye állapítható meg akkor is, ha a balesettel érintett jármű vezetője a helyszínén 
megállt ugyan, de ezt követően úgy távozik, hogy nem győződött meg arról, hogy valaki 
megsérült-e, avagy az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt 
segítségnyújtásra szorul-e. 
A cserbenhagyás elkövetője a törvény szövegezése értelmében a közlekedési balesettel érintett 
jármű vezetője, aki lehet a baleset okozója vagy a balesetet szenvedő jármű vezetője is. A 
balesettel érintett jármű vezetője az is, aki az előtte haladó jármű ütközése miatt kényszerül az 
útvonalát hirtelen megváltoztatni (úttestről letérés, lecsúszás stb.) mert így kerülheti csak el az 
ütközést. 
A járművezetővel együtt utazó utas, illetőleg gyalogos felelőssége tettesként vagy társtettesként 
nem állapítható meg. 
A bűncselekmény kizárólag szándékosan követhető el, ha az elkövető észlelte a közlekedési 
balesetet, és ennek ellenére nem állt meg. 
A cserbenhagyás megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha súlyosabb bűncselekmény, így a 
segítségnyújtás elmulasztása nem valósul meg. A Btk.-hoz fűzött kommentár rámutat, hogy a két 
bűncselekmény közötti különbség attól függ, hogy van-e a baleset helyszínén segítségre szoruló 
személy. A segítségnyújtás elmulasztása egyébként a személy elleni bűncselekmények közé 
tartozik. 
Jogeset: 
BH2000. 3. A szabálytalan előzéssel balesetet okozó, majd a cserbenhagyást megvalósító gépjárművezetővel 
szemben a járművezetéstől eltiltás mellékbüntetés alkalmazása általában nem mellőzhető [1978. évi IV. törvény 
58. §, 190. §, 361. § (1) bekezdés]. 
BH1998. 469. A cserbenhagyás vétsége megvalósul, ha az elkövető észleli, hogy a saját és a szemből jövő gépkocsi 
visszapillantó tükreinek csapódása folytán a szemből érkező jármű bal oldali ajtajának az üvege betört, ennek 
ellenére a helyszínen nem áll meg, és nem győződik meg arról, hogy a jármű vezetője megsérült-e (Btk. 190. §). 
BH1987. 262. I. Nem valósul meg a cserbenhagyás vétsége, ha a közúti baleset során csak kisebb anyagi kár 
keletkezik, és az utasok vagy kivülállók élete és testi épsége nem kerül közvetlen veszélybe [Btk 190. §]. 
BH1983. 146. Ha az ittas járművezető a baleset helyszínét megállás nélkül nyomban elhagyja, a cserbenhagyás 
vétségében meg kell állapítani a bűnösségét, annak ellenére is, hogy a sértett halála azonnal beállott, ezért a 
segítségnyújtásra nem volt lehetőség [Btk. 190. §, 188. § (2) bek. c) pont, 172. §]. 

7) Házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények  
Ebbe a fejezetbe tartozó bűncselekmény például: 

Kettős házasság vagy kettős bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 192. § 
192. § (1) Aki házasságának fennállása alatt újabb házasságot köt, vagy bejegyzett élettársi 

kapcsolatra lép, továbbá aki házassági kötelékben levő személlyel köt házasságot, vagy ilyen 
személlyel lép bejegyzett élettársi kapcsolatra, bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki bejegyzett élettársi kapcsolatának fennállása alatt 
házasságot köt, vagy újabb bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, továbbá aki bejegyzett élettársi 
kapcsolatban álló személlyel házasságot köt, vagy ilyen személlyel bejegyzett élettársi 
kapcsolatot létesít. 
A kettős házasság jogi tárgya a monogám házasság intézménye. Maga az elkövetési magatartás 
nem más, mint a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése egy fennálló 
házasság alatt vagy bejegyzett élettársi kapcsolat alatt. 
A bűncselekmény jellegzetessége, hogy egy másik bűncselekmény előzetes elkövetése nélkül a 
tényállást nem lehet megvalósítani, hiszen ahhoz, hogy egy házasság megkötésére sor 
kerülhessen, az anyakönyvi hivatalban előzetesen nyilatkozni kell arról, hogy egyik fél sem 
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házas. Az ilyen hamis nyilatkozat közokirat-hamisításnak minősül, ami azonban - mint büntetlen 
előcselekmény - nem büntetendő, tehát az elkövetőt nem halmazati büntetéssel sújtják. 

Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása 193. § 
193. § (1) Aki más családi állását megváltoztatja, így különösen gyermeket kicserél, vagy más 
családba csempész, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a családi állás megváltoztatását 
a) gyógy- vagy nevelőintézet alkalmazottja foglalkozása körében, 
b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésére, felügyeletére vagy gondozására 

köteles személy követi el. 
(3) Ha a bűncselekményt a gyógy- vagy nevelőintézet alkalmazottja foglalkozása körében 

gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

194. § Aki végrehajtható hatósági határozat alapján elhelyezett kiskorút attól, akinél a hatóság 
elhelyezte, annak beleegyezése nélkül, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz, avagy 
a kiskorút rejtve vagy titokban tartja, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, 
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A törvényi tényállás három vagylagos elkövetési magatartást fogalmaz meg. Egyik a kiskorú 
elvitele, másik az elrejtése, és a harmadik pedig a tartózkodási helyének a titokban tartása. 
Tipikusan a hatósági határozat végrehajtását hiúsítja meg az elkövető, amikor a kiskorút elviszi. 
Az elvitel olyan tevékenység amellyel az elkövető a kiskorút az elhelyezési rendelkező 
határozattól eltérő, más környezetbe juttatja. 
A kiskorú elrejtése olyan magatartást ölel fel, amikor az elkövető a jogosult számára 
hozzáférhetetlenné teszi a kiskorút. A titokban tartás a kiskorú hollétére vonatkozó ismeret 
eltagadása. 
A bűncselekmény megállapíthatóságának feltétele, hogy az elkövető az elkövetési 
magatartásokat, az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából fejtse ki. 
Jogeset: 
BH1993. 280. A kiskorú gyermek intézeti elhelyezése nem érinti a szülői felügyeletet, ezért nem valósítja meg a 
kiskorú elhelyezése megváltoztatásának a vétségét az a szülő, aki a gyermekét - a nevelők tiltakozása ellenére - az 
intézetből elviszi és magánál tartja [Btk. 194. §]. 
BH1989. 264. A kiskorú elhelyezése megváltoztatásának vétsége nem valósul meg, ha az anyánál elhelyezett 
gyermek az apánál tett látogatás alkalmával ott marad, és szülői figyelmeztetés ellenére sem akar visszatérni az 
anyjához [Btk. 194. §]. 

Kiskorú veszélyeztetése 195.§ 
195. § (1) A kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e 

feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi 
fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a 
nagykorú személy, aki kiskorút bűncselekmény elkövetésére vagy züllött életmód folytatására 
rábír, vagy rábírni törekszik. 
(3) Bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az a nagykorú 

személy, aki a kiskorúval kényszermunkát végeztet. 
(4) Aki a bírósági vagy hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval 

kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a 
kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is akadályozza, 
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
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A kiskorú veszélyeztetése a kiskorú testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető 
magatartásokat öleli föl. E magatartási körből bizonyos cselekményeket - súlyosságuk folytán - 
kiemel és önálló esetként súlyosabban büntet a törvény. A cselekmények jellegétől függően alakul 
az elkövetői kör is. 
A bírói gyakorlat napjainkra gyakorta szembesül olyan esetekkel, amikor az elvált szülő a 
gyermek és a másik szülő kapcsolattartását bírósági vagy hatósági határozat és végrehajtási 
bírság kiszabása ellenére megakadályozza, ellehetetleníti. A végrehajtás során a szankciók 
alkalmazása - a gyakorlati tapasztalatok tükrében - önmagában nem jelent kellő visszatartó erőt. 
Az a magatartás, mely akadályozza a gyermek és a másik szülő közötti harmonikus kapcsolat 
kialakítását, fenntartását, a gyermek egész további életére kihatóan komoly lelki válságot 
okozhat, káros hatással lehet a kiskorú lelki egészségre, erkölcsi fejlődésére, szociális 
készségeinek kialakulására. Ezért büntetőjogi fenyegetettségének megteremtése indokolt. A 
törvény e magatartást - annak az előző alakzatokhoz mért tárgyi súlyára tekintettel - vétségként, 
egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel rendeli büntetni. 
Jogeset: 
EBH2006. 1491. A szülők megromlott házassága, az elmérgesedett kapcsolat önmagában véve nevelési 
kötelességszegésnek nem tekinthető, nem alapozza meg a kiskorú veszélyeztetése bűntettének megállapíthatóságát; a 
szülők jó viszonyának a megtartása a gyermek érdekében ugyan elvárható, de jogi kötelességgé nem tehető [1978. 
évi IV. törvény 195. § (1) bek.]. 
BH2007. 326. I. A 10 éves gyermekének jelenlétében felesége sérelmére emberölés kísérletét elkövető, majd 
öngyilkosságot megkísérlő vádlott a kiskorú veszélyeztetését valósítja meg (1978. évi IV. törvény 195. §). 
BH2007. 35. Kiskorú veszélyeztetésének bűntettét valósítja meg az a szülő, aki a kiskorú bírósági ítéleten alapuló 
elhelyezését önkényesen megváltoztatja, a másik szülővel való kapcsolattartását huzamos ideig akadályozza, a 
kiskorút a másik szülő ellen neveli és e kötelességszegő magatartása a kiskorú értékrendjének, jellemének, lelki 
fejlődésének kedvezőtlen alakulását eredményezi [1978. évi IV. törvény 195. § (1) bek.; 1952. évi IV. tv. 71. § (1) és 
(2) bek., 88. §, 92. § (1) és (2) bek.; 149/1 997. (IX. 10.) Korm. r. 33. §]. 
BH1997. 469. A diákotthonban foglalkoztatott gyógypedagógus és a pedagógus asszisztens megvalósítja a kiskorú 
veszélyeztetésének többrendbeli bűntettét, ha a nevelésükre bízott gyermekekkel szemben folyamatosan fizikai 
bántalmazásokat, megtorló jellegű fegyelmező intézkedéseket, továbbá megalázó jellegű intézkedéseket alkalmaznak 
[Btk. 195. § (1) bek, Be. 284. § (1) bek a) p., 287/B. §, 289/A. § (2) bek a) p.]. 

A tartás elmulasztása 196. § 
196. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt tartási 

kötelezettségét önhibájából nem teljesíti,  vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a tartás elmulasztása a 
jogosultat súlyos nélkülözésnek teszi ki. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján az elkövető nem büntethető, a (3) bekezdés esetén pedig 
büntetése korlátlanul enyhíthető, ha kötelezettségének az első fokú ítélet meghozataláig eleget 
tesz. 
A bűncselekmény tárgya a jogosítottnak az eltartáshoz való joga. Ennek a jognak jogszabályon, 
vagy végrehajtható hatósági határozaton kell alapulnia. A jogszabályon az adott esetben kizárólag 
a családjogi szabályok értendők. Tartás elmulasztásának bűncselekménye nem állapítható meg 
szerződésen (életjáradéki, tartási), kártérítési kötelezettséget megállapító határozaton alapuló 
tartás önhibából való elmulasztása esetén. 
A cselekmény elkövetési magatartása a tartási kötelezettség elmulasztása. A bűncselekmény 
tiszta mulasztási bűncselekmény, megvalósulásához nem szükséges semmiféle következmény 
beállása. Befejezetté válik a cselekmény, amennyiben lejár az a határidő, amely az elkövetőnek a 
kötelezettség teljesítésére nyitva állt. 
A cselekmény megvalósul akkor is, ha a tartásra jogosult nem szenved hátrányt, mert a tartásdíjat 
az állam megelőlegezi. 

http://iv.tv/
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Az önhiba megállapítását kizárja, ha az elkövető megbetegszik, előzetes letartóztatásba kerül, 
vagy szabadságvesztés büntetést hajtanak végre vele szemben. Az önhiba hiányát kell 
megállapítani abban az esetben, ha az elkövető munkanélküli járadéka a mindenkori 
minimálbérnél alacsonyabb, ezáltal olyan alacsony összeg áll rendelkezésére, amelyből saját 
megélhetése sem biztosítható. 
A cselekmény minősített esetét akkor lehet megállapítani, amennyiben a tartásra jogosult a tartási 
kötelezettség elmulasztásának következtében az elemi szükségleteket kielégítését szolgáló 
javakban szenved hiányt, azaz a létminimum szintjén sincs biztosítva számára az étkezés, 
tisztálkodás, ruházkodás, szállás lehetősége. 
BH1993. 655. a munkaviszony megszűnése után az alkalmi munkavégzés hiánya csak akkor róható a terhelt terhére 
az önhiba megállapíthatósága szempontjából, ha bizonyítottan az ilyen munkalehetőséget visszautasította [Btk. 
196. § (1) bek.]. 
BH1986. 212. Természetes egység megállapításának van helye, ha a vádlott úgy valósítja meg a tartás 
elmulasztásának vétségét, hogy több állami gondozásba vett gyermekének gondozási költségeihez nem járul hozzá 
[Btk. 12. § (1) bek., 196. § (1) bek.]. 
II. cím A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

Erőszakos közösülés 197.§ 
197. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 
fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra 
képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 

közösülésre kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, 
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen közösülnek. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja 
szerinti erőszakos közösülés a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül. 
Az erőszakos közösülés a nemi erkölcs elleni bűncselekmények legsúlyosabban büntetendő tényállása. 
A bűncselekmény jogi tárgya a nemi szabadság. A cselekmény passzív alanya lehet akár férfi, 
akár nő életkortól függetlenül. Ebből következően az erőszakos közösülés passzív alanya lehet 
gyermek is, aki élettani értelemben vett közösülésre ténylegesen képtelen. 
Az alapeset elkövetési magatartásainak első fordulata a közösülésre kényszerítés. 
Büntetőjogi szempontból a közösülés befejezett, amikor a férfi közösülési szándékkal 
hímvesszőjét a nő nemi szervéhez érinti, illetve, ha a nő közösülési szándékkal nemi szervét a 
férfi hímvesszőjéhez érinti. 
A közösülésre kényszerítés összefoglaló fogalom, amely az erőszak és fenyegetés alkalmazását, 
mint eszközcselekményt fogalmazza meg, ami a közösülésnek, mint célcselekménynek a 
véghezvitelére irányul. Az erő szak a komoly ellenállás leküzdésére irányuló fizikai kényszer, de 
nem feltétlenül jelent leküzdhetetlen erőt. (vis absoluta). 
A fenyegetés a Btk. 138. § értelmében súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, 
hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. A fenyegetésnek az élet, vagy testi épség 
ellen kell irányulnia, másrészt pedig a fenyegetésnek közvetlennek kell lennie, tehát jellemzően 
a a sértett vagy a helyszínen lévő más személy ellen (pl. a sértett kisgyermeke) ellen kell 
irányulnia. 
Az elkövetési magatartás második fordulata a sértett védekezésre, illetve akaratnyilvánításra 
képtelen állapotának közösülésre való felhasználása. 
Akaratnyilvánításra képtelen az a személy, akinek akár állandó jelleggel, akár alkalmilag nincs 
jogi értelemben figyelembe vehető akarata. 
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Védekezésre képtelen az a személy, aki bár akaratnyilvánításra képes, de fizikai adottságainál, 
helyzeténél fogva nem tud ellenállást tanúsítani. A Btk. 210. § értelmében a 12. életévét be nem 
töltött passzív alany a Btk. 197. § alkalmazásában mindig védekezésre képtelen személynek 
számít. 
A sértett ezen állapota lehet átmeneti jellegű (ájulás, alvás, az ittasság súlyos foka, bódító szerek 
miatti kábultság) és lehet állandó jellegű (például kóros elmeállapot). 
Az erőszakos közösülés alanya (önálló tettese) tettesként csak a sértettől eltérő nemű személy 
lehet (férfi sértett esetén nő lehet az elkövető) , társtettesként azonban - az erőszakot megvalósító 
elkövető – lehet a sértettel azonos nemű személy is. 
Jogeset: 
EBH2000. 187. I. Az ugyanazon sértett sérelmére összefüggő cselekménysorozat keretében megvalósított erőszakos 
közösülés - vagy annak kísérlete - és a szemérem elleni erőszak bűnhalmazatban nem állapítható meg. A két 
cselekmény anyagi halmazata csupán látszólagos, mert az erőszakos közösülés bűntettébe (kísérletébe) az azzal 
összefüggésben megvalósított szemérem elleni erőszak bűntette (kísérlete) beleolvad. [Btk. 12. § (1) bek., 197. §, 
198. §] 
BH2004. 448. A személyi szabadság bűntettének minősített esetét az erőszakos közösülés bűntettével (anyagi) 
halmazatban valósítja meg az, aki a közösülés végrehajtását megelőzően a sértettet szabad mozgásában erőszakkal 
meggátolja és arra kényszeríti, hogy személygépkocsijába üljön, majd távolabbi elhagyatott helyre hurcolja, ahol az 
erőszakos közösülést elköveti [Btk. 12. §, 175. §, 197. §]. 
BH1997. 568. erőszakon az ellenállás leküzdésére szolgáló fizikai kényszert; fenyegetésen pedig nemcsak az 
ellenállásra képtelenséget eredményező, hanem az olyan pszichés ráhatást kell érteni, amely - a sértett szempontjából 
megítélve - benne komoly félelem kiváltására objektíve alkalmas [Btk. 197. § (1) bek.]. 
BH1997. 319. I. Az erőszakos közösülés kísérlete - és nem annak az előkészülete - valósul meg, ha az elkövető olyan 
erővel igyekszik az ellenálló sértettet közösülésre alkalmas helyzetbe hozni, hogy a sértetten sérülések keletkeznek 
[Btk. 16. §, 197. § (1) bek.]. 

Szemérem elleni erőszak 198.§ 
198. § (1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 

fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, 
illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, bűntettet követ el, és 
két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel 

fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be, 
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, 
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak. 

(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja 
szerinti szemérem elleni erőszak a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül. 
A Btk. korábban tartalmazta a természet elleni fajtalanság törvényi tényállását is. Az európai 
államok - főként a 12. század végétől - nagy szigorral léptek fel a természet elleni fajtalanság 
formái ellen. Az azonos nemű személyeknek, elsősorban a férfiaknak a szodómia 
gyűjtőfogalmába tartozó szexuális kapcsolatát rendszerint halálbüntetéssel, annak is különösen 
kegyetlen módjaival sújtották. A felvilágosodás büntetőjogi eszméi hatottak a homoszexualitás 
büntetőjogi szabályozására is. Beccaria 1764-ben megjelent, a modern büntetőjog alapművének 
tekintett értekezésében helytelenítette, hogy a homoszexualitás ellen az állam a büntetőjog 
eszközeivel lép fel. A 19. században általánossá vált a büntetőjogi felelősség szűkítése, illetve a 
büntetés lényeges enyhítése. 
Magyarországon az Alkotmánybíróság 37/2002. (IX. 4.) határozata helyezte hatályon kívül 
természet elleni fajtalanság törvényi tényállásait. 
Döntésének indokolásában leszögezi, hogy a heteroszexuális, illetve a homoszexuális irányultság 
egyaránt az emberi méltóság lényegéhez tartozik, szétválasztásukra, az érintett személyek 
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méltóságának nem egyenlő kezelésére kivételes indokok szükségesek. Ilyen például a 
házassághoz való jog tekintetében a homoszexuális irányultság megkülönböztetése [14/1995. (III. 
13.) AB határozat, ABH 1995, 82., 84.]. 

Megrontás 201. § 
201. § (1) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személlyel közösül, valamint az a 

tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét meg nem haladott személlyel 
fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennegyedik életévét be nem töltött 
személyt arra törekszik rábírni, hogy vele közösüljön vagy fajtalankodjék, bűntettet követ el és 
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés két évtől nyolc évig, illetőleg egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
(1), illetőleg a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény sértettje az elkövető 
hozzátartozója, avagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll. 
Az életkornak a nagykorúság elérésig a tizenkettedik életév betöltése után is jelentősége van. A 
kiskorú személyek erkölcsi, nemi fejlődésének ez a szakasza a későbbi életük szempontjából 
meghatározó jellegű, ezért az ebben a korban őket ért, az egészséges nemi fejlődésüket támadó 
magatartások sokkal súlyosabb - akár az egész életre kiható - következményekkel járnak, mint a 
nagykorúak sérelmére elkövetett hasonló cselekmények. 
A megrontás alanya mind férfi mind nő lehet. Az életkor azonban más jelentőséggel bír. A 
törvény két fordulatot fogalmaz meg amelyek, más-más elkövetői magatartásokat pönalizálnak az 
elkövető életkorától függően. A tizennyolc éven felüli elkövető megrontásért felel akár közösül a 
sértettel, akár fajtalankodik vele, míg a tizennyolc év alatti elkövető csak a közösülés esetén 
vonható felelősségre megrontásért. 

Vérfertőzés 203. § 
203. § (1) Aki egyenesági rokonával közösül vagy fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy évtől 

öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Nem büntethető a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor tizennyolcadik életévét nem 

töltötte be. 
(3) Aki testvérével közösül, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés 204. § 
204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf 

felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt 
kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

Üzletszerű kéjelgés elősegítése 205. § 
Az üzletszerű kéjelgés az 1993-as, majd 1999-es törvénymódosítás következtében nem minősül 
bűncselekménynek, szabálysértésnek is csak abban az esetben, ha a szexuális szolgáltatás 
nyújtására az ún. védett övezeten belül kerül sor. 

205. § (1) Aki épületet vagy egyéb helyet üzletszerű kéjelgés céljára másnak a rendelkezésére 
bocsát, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Kitartottság 206. § 
206. § Aki üzletszerű kéjelgést folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát, 

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mellékbüntetésként 
kitiltásnak is helye van. 
A kitartás tartalmilag eltartást jelent. Míg azonban, az eltartás egy belső-, vagy jogi kapcsolaton 
alapuló, erkölcsileg helyeselhető magatartás, addig a kitartás kifejezés negatív erkölcsi értékelést 
fejez ki. A jogalkotó a prostitúcióból származó anyagi juttatás elfogadását kívánta szankcionálni. 

Kerítés 207. § 
207. § (1) Aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak 
megszerez, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítés üzletszerű. 
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a kerítést 
a) az elkövető hozzátartozója, avagy nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt álló, illetőleg 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 
b) megtévesztéssel, erőszakkal avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 

fenyegetéssel 
követik el. 
(4) Aki a (2) bekezdésben meghatározott kerítés elkövetésében megállapodik, bűntettet követ el, 

és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
A kerítés bűntettének jogi tárgya alapesetben a nemi kapcsolatok társadalmi rendje, ezen 
túlmenően a minősített esetek vonatkozásában a nemi szabadság, illetve az ifjúság egészséges 
nemi fejlődése. 
A bűncselekmény alap tényállásának passzív alanya nő és férfi egyaránt lehet, tekintet nélkül 
erkölcsiségére, korára. 

Szeméremsértés 208. § 
208. § Aki magát nemi vágyának kielégítése végett más előtt szeméremsértő módon mutogatja, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 
Az elkövetési magatartás a köznapi értelemben vett magamutogatásnál szűkebb kört ölel fel, 
lényegében a lemeztelenített nemi szerv mutogatását jelenti, gyakorlatban kizárólag férfiak 
részéről. Mind a törvényi tényállás szövegéből, mind a logikai értelmezésből következően a 
mutogatásnak más előtt kell megtörténnie. Elegendő azonban, ha az elkövető felismeri annak a 
lehetőségét, hogy más személy jelen lehet és láthatja a nemi szervét. Akkor is megvalósul a 
cselekmény, ha a jelen levő személy ezt ténylegesen nem észleli. 
A törvényi tényállás szövegezéséből következően az elkövető magatartása rendszerint ismétlődő 
jellegű. Erre utal a mutogat szó használata, ám egyetlen eset is tényállásszerű. 
A cselekmény alanya mind férfi, mind nő lehet, de gyakorlatilag kizárólag férfiak követik el. 

8) Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága 
elleni bűncselekmények Btk. XV. Fejezet 
A választás, a népszavazás, és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény I. cím 
A XV. Fejezet I. címébe kerültek mindazok a magatartások, amelyek a választás, a népszavazás 
és a népi kezdeményezés rendjét sértik, és ezzel összefüggésben a választásban megnyilvánuló 
népi akaratot megmásítják, vagy annak szabad érvényesülését akadályozzák. 
Rendészeti bűncselekmények II. cím 
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• Egyesülési joggal visszaélés 
• Sajtórendészeti vétség 
• Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése 
• Jogellenes tartózkodás elősegítése 
• Földmérési jel megrongálása 
• Műemlék megrongálása 
• Kulturális javak megrongálása 
• Visszaélés kulturális javakkal 
• Embercsempészés 
• Határjelrongálás 

Az államtitok és a szolgálati titok megsértése III. Cím 
• Államtitoksértés + feljelentés elmulasztása 
• Szolgálati titoksértés 

Hivatali bűncselekmények IV. Cím 
• Hivatali visszaélés 
• Bántalmazás hivatalos eljárásban 
• Kényszervallatás 
• Jogosulatlan titkos információgyűjtés 
• Jogellenes fogvatartás 
• Az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése 

A hivatalos személy elleni bűncselekmények V. Cím 
• Hivatalos személy elleni erőszak 
• Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
• Hivatalos személy támogatója elleni erőszak 
• Nemzetközileg védett személy elleni erőszak 

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények VI. Cím 
• Hamis vád 
• Ható ság félrevezetése 
• Hamis tanúzás 
• Hamis tanúzásra felhívás 
• Hatósági eljárás akadályozása 
• Igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés 
• Mentő körülmény elhallgatása 
• Bűnpártolás  
• Fogolyszökés 
• Fogolyzendülés 
• Ügyvédi visszaélés 
• Zugírászat 
• Zártörés 
• Bírósági végrehajtás akadályozása 
• Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény 

A közélet tisztasága elleni bűncselekmények VII. Cím 
• Vesztegetés + feljelentés elmulasztása 
• Befolyással üzérkedés 
• Közérdekű bejelentés üldözése 

A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények VIII. Cím 
• Vesztegetés nemzetközi kapcsolatban 
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• Befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatban 
Néhány törvényi tényállás a fejezetben 

Államtitoksértés (221. §) 
221. § (1) Aki 
a) az államtitkot jogosulatlanul megszerzi, 
b) a tudomására, illetőleg a birtokába jutott államtitkot jogosulatlanul felhasználja, illetéktelen 

személy részére hozzáférhetővé vagy illetékes személy részére hozzáférhetetlenné teszi, 
bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés 
a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az államtitoksértést különösen fontos 

államtitokra, vagy súlyos hátrányt okozva követik el, 
b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az államtitok illetéktelen külföldi személy 

részére válik hozzáférhetővé. 
(3) Aki az államtitoksértést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig, a (2) bekezdés 

eseteiben, az ott írt megkülönböztetés szerint, két évig, illetőleg öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) Aki a (2) bekezdésben meghatározott államtitoksértésre irányuló előkészületet követ el, az 
ott írt megkülönböztetés szerint bűntett miatt három évig, illetőleg öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
A Btk. 221. § (1) bekezdésében foglalt törvényi rendelkezés négy elkövetési magatartást 
tartalmaz: 

• az államtitok jogosulatlan megszerzése minden esetben aktív tevékenységet tételez fel. A 
titok véletlen tudomásra jutását kizárja. A törvény csak a jogellenes megszerzést 
nyilvánítja bűncselekménynek. 

• az államtitok jogosulatlan felhasználása azt jelenti, hogy az elkövető a jogszerűen, vagy 
véletlenül birtokába került államtitkot engedély nélkül, vagy rendeltetésétől eltérő céllal 
aktivizálja, saját, vagy más személynek érdekében szolgálatába állítja. 

• az államtitkot illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele alatt azt a tevékenységet, 
vagy mulasztást értjük, amelynek eredményeként lehetővé válik az, hogy illetéktelen 
személy a titok birtokába jusson, azt megismerje. 

• az államtitok illetékes személy részére történő hozzáférhetetlenné tétele azt feltételezi, 
hogy az elkövető az államtitkot birtokolja, és ebben a helyzetben kirekeszt annak 

megismeréséből olyan illetékes személyeket, akik a tudomásul vételre jogosultak. 
Az (1) bekezdés a) pontja szerinti elkövetési magatartás csak szándékosan valósítható 
meg, a b) pont szerinti elkövetési magatartás gondatlanságból is megvalósítható. A 
(4) bekezdésben rögzítetteknek megfelelően büntetni rendeli az államtitoksértés minősített 
eseteinek elkövetésére irányuló előkészületi cselekményeket is. 
Az államtitok jogosulatlan felhasználása esetén a cselekmény befejezetté válik. 
A Btk. 221. § (2) bekezdése szerint súlyosabban minősül az államtitoksértés, ha a 
bűncselekményt különösen fontos államtitokra, vagy súlyos hátrányt okozva követik el, 
illetve ha az államtitok illetéktelen külföldi személy részére válik hozzáférhetővé. 
Az államtitok értékét, fontosságát az összes körülmény figyelembe vételével, esetenként 
kell eldönteni. 
A minősítő eredmény vonatkozásában már a gondatlanság is elegendő. 
A Btk. büntetéssel fenyegeti mindazokat is, akik hitelt érdemlő tudomást szereznek az 
előkészületben lévő államtitoksértésről, valamint azokat is, akik már befejezett, vagy 
kísérleti szakban lévő szándékos államtitoksértésről szereznek hitelt érdemlő tudomást és 
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ezt mihelyt tehetik, a hatóságnak nem jelentik. A tudomást szerzés akkor tekintendő hitelt 
érdemlőnek, ha az elkövető azt személyesen tapasztalja, de hiteles lehet a más által történt 
közlésen, vagy tárgyi bizonyítékon nyugvó ismeret is. 

Jogeset: 
BH2007. 397. I. Az államtitoksértés megvalósulásának nem feltétele az adott dokumentum helyes vagy helytelen 
minősítése és a titkosítás hosszabb vagy rövidebb idejének sincs jelentősége. Annak van jelentősége, hogy az irat 
titkos minősítését az ahhoz hozzájutó személyek, az iraton lévő jelzések, vagy az irat tartalma alapján 
felismerhettéke [1978. évi IV. törvény 221. § (1) bek.]. 

Szolgálati titoksértés 222.§ 
222. § (1) Aki 
a) a szolgálati titkot jogosulatlanul megszerzi, 
b) a tudomására, illetőleg a birtokába jutott szolgálati titkot jogosulatlanul felhasználja, vagy 

illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, 
vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 

pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos 

hátrányt okoz. 
(3) A büntetés 

a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény következtében a szolgálati 
titok, 

b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény következtében a katonai 
szolgálati titok 
illetéktelen külföldi személy részére hozzáférhetővé válik. 
Az államtitoksértés és a szolgálati titoksértés törvényi tényállási elemei alapjában véve 
megegyeznek. 
Szolgálati titok az e törvényben minősítésre felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe 
tartozó adat, amelynek az érvényességi idő lejárta előtt nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 
megszerzése, és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele sérti az állami, 
vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének 
illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását. 
Jogeset: 
BH1994. 358. A szolgálati titoksértés vétségét nem valósítja meg, aki a szolgálati titkot tartalmazó iratot a lakásán 
olyan helyen tárolja, ahol azt hozzátartozói esetleg megszerezhették volna, de a szándéka nem irányult e titok 
hozzáférhetővé tételére. 

Fogolyszökés (245. §) 
(1) Aki a büntetőeljárás alatt vagy a szabadságvesztés végrehajtása során a hatóság őrizetéből 

megszökik, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 

pénzbüntetés, ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során a részére engedélyezett 
büntetés félbeszakítás, eltávozás, rövid tartamú eltávozás vagy kimaradás tartamának elteltével 
abból a célból nem tér vissza, hogy a büntetés végrehajtása alól kivonja magát. 
A fogolyszökés jogi tárgya a büntető igazságszolgáltatás rendje. 
Büntettet követ el, aki a büntetőeljárás alatt, vagy a szabadságvesztés végrehajtása során a 
hatóság őrizetéből megszökik, vagyis aki kivonja magát a személyi szabadság elvonásával járó 
kényszerintézkedések, vagy a szabadságvesztéssel együtt járó hatósági őrizet alól. E szakasz 
alkalmazhatóságának megállapítása során személyi szabadság elvonásával járó 
kényszerintézkedésnek kell tekinteni az őrizetet, az előzetes-, illetve a kiadatási letartóztatást, 
valamint az ideiglenes kényszergyógykezelést. 
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Más büntetőjogi és államigazgatási jellegű személyi szabadságot elvonó, vagy korlátozó 
intézmények is ismeretesek. A törvényalkotó az ezekből való szökést nem tekinti 
bűncselekménynek. 
A bűncselekmény elkövetési magatartása a szökés. Szökés a fogoly minden olyan tevékenysége, 
amely arra irányul, hogy a hatósági őrizet alól időlegesen, vagy véglegesen kivonja magát oly 
módon, hogy a kényszertartózkodásra kijelölt helyet engedély nélkül elhagyja. A bűncselekmény 
csak szándékosan követhető el. 
A fogolyszökés tettese csak büntetőeljárás, vagy büntetés-végrehajtás alatt álló fogoly lehet. 
A bűncselekmény akkor befejezett, amikor a fogoly - akár rövid időre is - kikerül a hatóság 
őrizetéből. 

Fogolyzendülés (246. §) 
(1) Az a fogoly, aki fogolytársaival együtt a büntetésvégrehajtás rendjét súlyosan 

veszélyeztető, nyílt ellenszegülésben részt vesz, bűn tettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a fogolyzendülés 
a) kezdeményezője, szervezője vagy vezetője, 
b) azon résztvevője, aki a fogolyzendüléssel szemben fellépő személy ellen erőszakot alkalmaz. 
(3) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a fogolyzendülés, ha a 

bűncselekmény különösen súlyos következményre vezet. 
(4) Az (1) bekezdés esetében korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az ellenszegülést 

önként vagy a hatóság felszólítására abbahagyja. 
(5) Aki fogolyzendülésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 
E bűncselekmény csak szándékosan követhető el. A szándékossághoz az elkövető tudatának át 
kell fognia azt is, hogy rajta kívül még legalább két fogoly vele együtt lép fel. 
A bűncselekmény tettese kizárólag csak fogoly lehet, a társtettesség kizárt. Fogolynak kell 
tekinteni a hatósági őrizetben lévő személyt, valamint azt, aki az elzárást, illetve az 
idegenrendészeti őrizetet büntetés-végrehajtási szervnél tölt. A fogolyzendülés a nyílt 
ellenszegüléssel befejezetté válik. A Btk. 246. § (5) bekezdése büntetni rendeli azt, aki 
fogolyzendülésre irányuló előkészületet követ el. Ilyen előkészület lehet a bűncselekmény 
elkövetéséhez szükséges eszközök megszerzése, a könnyítő feltételek biztosítása, az elkövetésben 
való megállapodás. 
A Btk. 246. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben a fogolyzendülés egyszerű résztvevője az 
ellenszegülést önként, vagy a ható ság felszólítására abbahagyja, büntetését korlátlanul lehet 
enyhíteni. Nem alkalmazható ez akkor, ha a minősített esetek valamelyike is megvalósult. 
Közömbös az abbahagyás indítéka is, az, hogy önként, vagy hatóság felszólítására történik-e. 
Jogeset: 
BH1994. 10. Fogolyzendülés esetén a büntetés korlátlan enyhítésének kizáró lag azokkal a terheltekkel kapcsolatban 
van helye, akik az ellenszegülést önként vagy a hatóság felszólítására hagyták abba; ez a rendelkezés nem 
alkalmazható azoknak a terhelteknek az esetében, akiknek az ellenszegülését a bv.-intézet őrszemélyzete törte le. 
BH1992. 571.A fogolyzendülés bűntettének megvalósulása szempontjából közömbös, hogy az elkövetők jogos vagy 
jogtalan céljaik kikényszerítése érdekében vesznek részt a nyílt ellenszegülésben. 

Ügyvédi visszaélés (247. §) 
247. § (1) Az ügyvéd, aki azért, hogy ügyfelének jogtalan hátrányt okozzon, hivatásából folyó 
kötelességét megszegi, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt haszonszerzés végett 

követik el. 
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(3) E § alkalmazásában ügyvéd az ügyvédjelölt és más olyan személy is, aki jogi képviseletre 
foglalkozásánál fogva jogosult. 
E bűncselekmény jogi tárgya az igazságszolgáltatás. 
Az ügyvéd elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. E 
körben fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 
Az ügyvéd a bíróságok és más hatóságok előtt képviseli ügyfelét, eljár ügyfele védelmében, jogi 
tanácsokat és tájékoztatást ad, közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek jogvitájukat 
megegyezés útján intézzék el, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat szerkeszt. 
Kötelezettségeinek megszegésével az ügyvéd fegyelmi vétséget követ el. 
Jelen bűncselekmény elkövetési magatartása az ügyvédi hivatásból folyó jogviszonyt rendező 
jogszabályokba foglalt, valamint az ügyvédi hivatás részben íratlan, részben az írásba is foglalt 
etikai magatartási szabályokban megjelenő követelmények megszegése. 
Megvalósulásához célzatos cselekmény elkövetésére van szükség, tehát egyenes szándékkal 
követhető el. Akkor valósul meg, ha az ügyvéd a cselekményt azzal a célzattal követi el, hogy 
ügyfelének hátrányt okozzon. A hátrány lehet minden, az ügyfélre nézve kedvezőtlen helyzet, 
vagy állapotváltozás. 
A bűncselekményt tettesként csak ügyvéd követheti el. 
A bűncselekmény a kötelességszegéssel befejezetté válik. A hátrány tényleges bekövetkezése 
nem követelmény. 
A Btk. 247. § (2) bekezdése súlyosabban bünteti a cselekményt akkor, ha haszonszerzés végett 
követik el. A haszonszerzési célzat irányulhat arra, hogy saját magának szerezzen vagyoni 
hasznot, de irányulhat arra is, hogy más személynek. 

Zugírászat (248. §) 
(1) Aki jogosulatlanul, üzletszerűen ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységet végez, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűn tett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a zugírászatot ügyvédi, 
jogtanácsosi vagy közjegyzői tevékenységre jogosultság színlelésével követik el. 
E bűncselekmény jogi tárgya az igazságszolgáltatás rendje. 
Elkövetési magatartás beadvány - és okiratszerkesztés. A beadvány a hatóságokhoz és más 
szervekhez intézett bármilyen irat, míg az okirat valamely jogi tény igazolása céljából készített 
irat. 
A cselekmény elkövetője tettesként bárki lehet (pl. egy jogi asszisztens), akinek nincs joga 
ellenszolgáltatásért beadványt, vagy okiratot szerkeszteni. 
A Btk. 248. § (1) bekezdése zugírászatot elkövetőnek tekinti azt, aki jogosulatlanul, üzletszerűen, 
ügyvédi, jogtanácsosi, vagy közjegyzői tevékenységet végez. Abban az esetben, ha a beadvány, 
vagy az okirat szerkesztése nem meríti ki az üzletszerűség kritériumait, akkor a cselekmény nem 
tényállásszerű. 
A bűncselekmény csak szándékosan követhető el. 

Vesztegetés (250. §) 
(1) Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan 

előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetőleg a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával 
egyetért, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy, 
b) más hivatalos személy fontosabb ügyben követi el. 
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(2) Az (1) és a (2) bekezdésben foglalt megkülönböztetés szerint két évtől nyolc évig, illetőleg öt 
évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő az elkövető, ha a jogtalan előnyért hivatali 
kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, illetőleg 
ha a cselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el. 
A Btk. 250. § a hivatalos személy által elkövetett passzív vesztegetést szabályozza.  
Elkövetési magatartásai a jogtalan előny kérése, a jogtalan előny, vagy ennek ígéretének 
elfogadása, illetve a jogtalan előny kérőjével, vagy elfogadójával való egyetértés. 
Jogtalan előny mindaz, ami valamely szükséglet kielégítésére, vagy egyéni érdek előmozdítására 
alkalmas azáltal, hogy a hivatalos személy az addiginál közvetlenül, vagy közvetve kedvezőbb 
állapotba kerül, lehet vagyoni és személyes jellegű. 
A jogtalan előnynek, vagy ígéretének elfogadása, mint elkövetési magatartás esetén a hivatalos 
személy, az aktív vesztegető által felajánlott, vagy ígért jogtalan előnyt elfogadja. Látszólagos 
tiltakozás ellenére is megvalósul az elfogadás, ha közben olyan magatartást tanúsít, amely a 
tiltakozásával ellentétes. A jogtalan előny kérőjével, vagy elfogadójával való egyetértés esetén 
nem szükséges, hogy az előny közvetlen élvezője a hivatalos személy legyen, a jogtalan előny 
jelentkezhet harmadik személynél is. 
A bűncselekmény fenti formái veszélyeztető jellegűek, és a felsorolt elkövetési magatartások 
tanúsításával befejezetté válnak. Nem szükséges, hogy a hivatalos személy a jogtalan előny 
érdekében bármit is tegyen. 
A bűncselekmény tettese csak hivatalos személy lehet. 
A cselekmény csak szándékos cselekmény esetén büntetendő. 
Jogeset: 
BH1983. 185. Hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét valósítja meg az a rendőr, 
aki hivatalos intézkedés során kapott előnyért kötelességét megszegi. 
BH1998. 414. A hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette megvalósul, ha a 
rendőrségen adminisztratív tevékenységeket végző ügyintéző az ismerőse részére meghatalmazás felmutatása nélkül, 
soron kívül, és anélkül ad ki gépjármű forgalmi engedélyeket és rendszámokat, hogy az adatok valódiságát ellenőrzi, 
majd ennek fejében különféle ajándéktárgyakat fogad el. 
BH1994. 62. A közúti baleset okozója és az intézkedő rendőr között a baleset folytán megrongálódott gépkocsira 
vonatkozóan létrejött adásvételi szerződésre tekintettel a hivatalos személy által elkövetett vesztegetés, illetve a 
hivatali vesztegetés kerül megállapításra. 
BH2002. 157. A hivatalos személy által társtettesként, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét valósítják 
meg a szolgálatban lévő rendőrök azzal a magatartásukkal, hogy a közlekedési szabálysértésen tetten ért sértettől a 
feljelentés megtétele, vagy a szabályos intézkedés alkalmazása helyett a törvény szerint kiszabható helyszíni bírság 
összegét lényegesen meghaladó értékű külföldi fizetőeszközt követelnek, illetve vesznek el. 

251. § (1) A költségvetési szervnek, gazdálkodó szervezetnek vagy a társadalmi szervezetnek az 
a dolgozója, illetőleg tagja, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, vagy a 
kötelességének megszegéséért az ilyen előnyt, illetve annak ígéretét elfogadja, vagy a jogtalan 
előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Ha az elkövető a jogtalan előnyért a kötelességét megszegi, bűntettet követ el, és egy évtől 
öt évig, fontosabb ügyben történt kötelességszegés esetén, illetőleg ha a cselekményt 
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
E bűncselekmény jogi tárgya a tágabb értelemben vett közélet tisztasága. 
A Btk. 251. § a passzív gazdasági vesztegetés büntetéseit írja elő.  
A költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, vagy társadalmi szervezet dolgozója, tagja által 
elkövetett vesztegetés vétségét a Btk. 251. § (1) bekezdésében felsorolt alanyok követik el. 
Gazdálkodó szervezet a Ptk. 685. § c) pontjában felsorolt jogi személyek, gazdálkodó szervezet 
az egyéni vállalkozó is. A társadalmi szervezet fogalma átfogja az egyesületet is. 
Társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági vállalkozási tevékenység végzése céljából nem 
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alapítható. A társadalmi szervezet, mint gyűjtőfogalom, magában foglalja a politikai pártokat, a 
szakszervezeteket, a tömegmozgalmakat, az érdekképviseleti szervezeteket, az egyesületeket, 
vagy más, jogszabállyal nem rendelkező szervezeteket. 
252. § (1) A költségvetési szervnek, gazdálkodó szervezetnek vagy a társadalmi szervezetnek az az 
önálló intézkedésre jogosult dolgozója, illetve tagja, aki a működésével kapcsolatban jogtalan 
előnyt kér, avagy az ilyen előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a jogtalan előny kérőjével 
vagy elfogadójával egyetért, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető az előnyért a 
kötelességét megszegi. 

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az elkövető 
a) a kötelességét fontosabb ügyben szegi meg, 
b) a bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követi el. 

E bűncselekmény a nem hivatalos személyek által elkövetett passzív gazdasági vesztegetés  
súlyosabb változata. A két hasonló törvényi tényállás összevetéséből látható, hogy az önálló 
intézkedésre jogosult személy elkövetett bűncselekmény súlyosabban büntetendő. 

253. § (1) Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel másnak 
jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a vesztegető, ha az 
előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, a 
hatáskörét túllépje vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen. 

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, illetőleg ellenőrzésre 
vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha az (1)-(2) bekezdésben írt bűncselekményt 
a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet érdekében követi el, és a 
felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a bűncselekmény elkövetését 
megakadályozhatta volna. 

(4) Vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel, pénzbüntetéssel vagy közérdekű 
munkával büntetendő a gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított 
tagja vagy dolgozója, ha a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból 
követi el. 
A Btk. az aktív hivatali vesztegetést is büntetni rendeli. Aktív vesztegetésen tehát az előny adását 
vagy ígérését értjük. Ha a hivatalos személy visszautasítja az ajánlatot, akkor értelemszerűen csak 
az aktív vesztegetőt büntetik meg, ha elfogadja, akkor a passzív vesztegetés miatt őt, a 
megvesztegetett személyt is megbüntetik. 
A bűncselekmény elkövetési magatartása a jogtalan előny adása, vagy ígérése. Az elkövető 
bűnösségének megállapítására kerülhet sor akkor is, ha a jogtalan előnyt nem a hivatalos 
személynek, hanem rá tekintettel másnak adja, vagy ígéri. 
A törvény csak az olyan jogtalan előny adását rendeli büntetni, amely alkalmas arra, hogy a 
hivatalos személy működését befolyásolja, alkalmasnak kell lennie a lekötelezettség érzésének a 
kiváltására, a jóindulat elnyerésére. Tehát például néhány szál virág, néhány saját készítésű 
sütemény adása aligha valósíthatja meg az aktív vesztegetés tényállását. 
A bűncselekmény csak szándékosan - akár eshetőleges szándékkal is - követhető el. Az 
elkövetőnek fel kell ismernie, hogy jogtalan előnyt ad, vagy ígér, és hogy a működésében 
befolyásolni kívánt személy hivatalos személy. 
Az aktív vesztegetés csak szándékos elkövetés esetén büntetendő. 
A bűncselekmény a jogtalan előny ígéretével befejezetté válik, annak a hivatalos személy 
részéről történő visszautasítása nem érinti a bűncselekmény megvalósulását. 
A Btk. 253. § (2) bekezdése értelmében súlyosabban büntetendő a vesztegető, ha az előnyt azért 
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adja, vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a hivatali kötelességét megszegje, hatáskörét túllépje, 
vagy a hivatali helyzetével egyébként visszaéljen. Ez csak egyenes szándékkal valósítható meg. 
Jogeset: 
BH2007. 76. A szabadságvesztés büntetést megkezdő vádlott a bv. őrnek címzett azon kijelentése, hogy nem lesz 
hálátlan önmagában nem valósítja meg a hivatali vesztegetés bűntettét, ha az minden konkrétumot nélkülöz, s az 
előny ígéretének nem tekinthető. Előnyön a hivatalos személynek a korábbinál kedvezőbb helyzetbe jutását kell 
érteni [1978. évi IV. törvény 253. § (1), (2) bek.]. 
BH2005. 44. Hivatali vesztegetés bűntettét valósítja meg az a terhelt, aki a vele szemben közlekedési szabálysértés 
miatt intézkedő rendőröknek kávéra pénzt ajánl fel azért, hogy tekintsenek el a helyszíni bírság kiszabásától. A 
terhelt büntetőjogi felelősségének megállapítása körében nincs jelentősége annak, hogy a pénz átvételéről az 
intézkedő rendőr elismervényt ad át a terheltnek [Btk. 253. § (2) bekezdés]. 
BH1998. 320. A hivatali vesztegetés bűntette megvalósul, ha a gépjármű-vezetői jogosítvány megszerzéséhez 
szükséges feltételekkel nem rendelkező terhelt azért ad pénzbeli juttatást, hogy az előny elfogadója befolyása 
érvényesítése révén elintézze, hogy az elméleti tanfolyamon való részvétele és gyakorlati vizsga letétele nélkül - a 
feltételek hiányában is - megszerezhesse a gépjármű-vezetői jogosítványt [Btk. 253. § (1) és (2) bek.]. 
254. § (1) Aki költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet dolgozójának, 
illetve tagjának, vagy reá tekintettel másnak azért ad, vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a 
kötelességét megszegje, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan előnyt 
költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet önálló intézkedésre jogosult 
dolgozójának, illetve tagjának adják vagy ígérik. 
A Btk. 254. § a gazdasági vesztegetés aktív változatának büntetéséről rendelkezik.  
Az aktív gazdasági vesztegetés a hivatali vesztegetéssel ellentétben, csak a kötelességszegésre 
irányuló vesztegetés esetén büntetendő. 
A bűncselekmény tettese bárki lehet. 
A vesztegetés vétsége szándékosan követhető el, és a szándéknak át kell fognia a 
kötelességszegés célzatát is. 
Jogesetek: 
EBH2001. 394. Kötelességszegéssel valósul meg a hivatali vesztegetés, ha a közúti ellenőrzést végző rendőr a 
gyorshajtás szabálysértését elkövető személyt helyszíni bírság kiszabása, illetve feljelentésének közlése nélkül 
hosszabb időre visszatartja, és csak anyagi ellenszolgáltatás - előny - nyújtásához kötötten bocsátja útjára [Btk. 
250. §, 258/A. § 2. pont]. 
BH2006. 5. A hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét valósítja meg az a rendőr, 
aki ugyan nem kér pénzt a szabálysértés miatt intézkedés alá vont gépjárművezetőtől, de kijelentéseivel 
félreérthetetlenül tudomására hozza, hogy anyagi előny juttatása fejében hajlandó a feljelentéstől eltekinteni és 
vezetői engedélyét visszaadni [1978. évi IV. törvény 250. § (1) bek., (3) bek. II.]. 
BH2002. 257. I. A hivatalos személy által társtettesként, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettét 
valósítják meg a szolgálatban levő rendőrök azzal a magatartásukkal, hogy a közlekedési szabálysértésen tetten ért 
sértettől a feljelentés megtétele vagy a szabályos intézkedés alkalmazása helyett a törvény szerint kiszabható 
helyszíni bírság összegét lényegesen meghaladó értékű külföldi fizetőeszközt követelnek, illetve vesznek el [Btk. 
250. § (1) bek., és (3) bek. 1. ford., 258/A. § 2. pont]. 
BH1998. 414. A hivatalos személy által, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette megvalósul, ha a 
rendőrségen adminisztratív teendőket végző ügyintéző az ismerőse részére meghatalmazás felmutatása nélkül, soron 
kívül és anélkül ad ki gépjármű forgalmi engedélyeket és rendszámokat, hogy az adatok valódiságát ellenőrizné, 
majd ennek fejében különféle ajándéktárgyakat fogad el [Btk. 250. § (1) és (3) bek.]. 
BH1988. 120. Külföldre távozás elősegítése céljából ellenszolgáltatásért útlevél meghamisítása a hivatalos személy 
által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés büntette és hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítás 
bűntett mellett embercsempészés bűntettének is minősül, ha meghamisított útlevél felhasználásával az országot 
elhagyták [Btk. 218. § (1) bek., 250. § (1), (3) bek., 275. § a) pont]. 

9) A közrend elleni bűncselekmények (XVI. Fejezet) 
A közbiztonság elleni bűncselekmények I. Cím 

• Közveszélyokozás 
• Közérdekű üzem működésének megzavarása 
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• Terrorcselekmény 
• Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
• Légijármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű 

hatalomba kerítése 
• Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel 
• Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
• Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel 
• Bűnszervezetben részvétel 
• Visszaélés radioaktív anyaggal 
• Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével 
• Visszaélés atomenergia alkalmazásával 
• Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel 
• Visszaélés méreggel 
• Veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése 
• Tiltott állatviadal szervezése 
• Állatkínzás 
• Tiltott szerencsejáték szervezése 

A köznyugalom elleni bűncselekmények II. Cím 
• Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás 
• Közösség elleni izgatás 
• Nemzeti jelkép megsértése 
• Önkényuralmi jelképek használata 
• Rémhírterjesztés 
• Közveszéllyel fenyegetés 
• Garázdaság 
• Rendbontás 
• Közszemérem megsértése 
• Önbíráskodás 

A közbizalom elleni bűncselekmények III. Cím 
• Közokirat-hamisítás 
• Magánokirat-hamisítás 
• Visszaélés okirattal 
• Egyedi azonosító jel meghamisítása 
• Hamis statisztikai adatszolgáltatás 

A közegészség elleni bűncselekmények IV. Cím 
• Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel 
• Környezetkárosítás 
• Természetkárosítás 
• A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 
• Visszaélés kábítószerrel 
• Visszaélés kábítószer előállításához használt anyaggal 
• Járványügyi szabályszegés 
• Kuruzslás 

Néhány törvényi tényállás a fejezetben  
 
Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
263/A. § 
263/A. § (1) Aki 
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a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, megszerez, tart vagy forgalomba hoz, 
b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy kereskedelmére vonatkozó 

engedély kereteit túllépi, 
c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 

bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) Aki lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve az ország 

területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntettet követ el, és öt évtől tíz évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől tíz évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől tizenöt évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt 

a) üzletszerűen, 
b) bűnszövetségben 

követik el. 
(4) Aki 
a) az engedéllyel tartott kézilőfegyveréhez, vadászlőfegyveréhez vagy sportlőfegyveréhez 

tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedéllyel nem rendelkezőnek átadja, 
b) vadászlőfegyverhez vagy sportlőfegyverhez tartozó, csekély mennyiségű lőszert engedély 

nélkül megszerez vagy tart, 
c) az engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az 

ahhoz tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon 
átszállítja, 
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, 
bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Az elkövetési magatartások igazodnak a gyakorlatban kialakult értelmezéshez. Az országba 
történő behozatal, illetve kivitel az importot, illetve az exportot jelenti, míg az ország területén 
történő átszállításon továbbra is a már behozott áru kiviteli szándékkal történő szállítását, 
továbbítását kell érteni. Utóbbi esetben éppen ezen kiviteli szándék különbözteti meg ezt az 
elkövetési magatartást a tartástól. 
A Btk. 263/A. §-ának (4) bekezdése tartalmazza a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés 
privilegizált eseteit. Az egyik privilegizált eset, alapján enyhébben büntetendő az, aki az 
engedéllyel tartott kézilőfegyverét, vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét, illetve az ahhoz 
tartozó lőszert bejelentés nélkül az ország területére behozza, onnan kiviszi, vagy azon átszállítja. 
Jogeset: 
BH2004. 221. A lőszerrel való visszaélés bűntettében - ténybeli tévedés folytán - az elkövető bűnössége nem 
állapítható meg, ha a szeméttelepen, a második világháború idején gyártott, elrozsdásodott állapotban talált 
lőszereket abban a tudatban tartja a birtokában, hogy azok már működésképtelenek [Btk. 27. § (1) bek., 263/A. § (1) 
bek.]. 
BH2003. 273. I. A lőfegyverdarab vagy a lőszerelem engedély nélküli tartása esetén nem a lőfegyverrel (lőszerrel) 
visszaélés bűntette, hanem a lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés valósul meg [Btk 263/A. § (1) bek. a) pont, Sztv. 
141. § (1) bek. a) és b) pont, 115/1991. (XII. 10.) Korm. r. 34. § (1) bek. a), b), g) és h) pont]. 

Állatkínzás 266/B. § 
266/B. § (1) Aki 
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan 

bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy 
pusztulását okozza, 

b) állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot 
elűzi, elhagyja vagy kiteszi, 
vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
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pénzbüntetéssel büntetendő. 
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a vadászatról szóló törvény által tiltott vadászati 

eszközzel vagy tiltott vadászati módon vadászik, illetőleg a halászatról szóló törvény által tiltott 
halfogási eszközzel vagy módon halászik vagy horgászik. 

(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(2) bekezdésben írt 

bűncselekményt olyan módon követik el, hogy az az állatnak különös szenvedést okoz. 

Nyilvánvalóan nem minden jellegű testi vagy lelki bántalmazás tekinthető állatkínzásnak: a 

nevelés, az idomítás, a hasznosítás céljából történő fizikai ráhatás szükségszerű lehet. Azonban 

ebben az esetben is rangsorolni kell, meg kell határozni, hogy melyek azok az alkalmazott 

eszközök, amely büntetendőek, és melyek azok, amelyek nem. 

A büntethetőséghez nem szükséges, hogy az elkövető az állat életét ténylegesen kioltsa, vagy az 
állat valóban maradandó egészségkárosodást szenvedjen, elég csupán az, hogy az elkövető 
cselekménye erre alkalmas legyen. Ezért nem önálló elkövetési magatartás az állat életének 
kioltása, mivel ezen eredmény bekövetkezte a büntetéskiszabás során súlyosító körülményként 
értékelhető. 
Ugyanakkor az állat élete elfogadható ok vagy körülmény esetén kioltható. Ilyen elfogadható 
oknak vagy körülménynek minősül különösen az élelmezési cél vágóállat esetében, a prém 
termelése a hagyományosan e célból tartott állat esetében, az állományszabályozás, a 
gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a fertőző betegségek kontrollja, valamint az azok ellen 
való védekezés, a kártevők irtása, a másként el nem hárítható támadás megakadályozása és a 
tudományos kutatás. (Kutya és macska tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése 
nem minősül elfogadható oknak, körülménynek.) 
Az állatkínzás speciális esetének tekinthető, ha valaki úgy folytat orvvadászatot vagy 
orvhalászatot, hogy tiltott eszköz vagy mód alkalmazása során az állatnak fizikai fájdalmat okoz. 

Közösség elleni izgatás 269. § 
269. § Aki nagy nyilvánosság előtt 
a) a magyar nemzet, 
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen 

gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
Jogeset: 
EBH1999. 5. A közösség elleni izgatás veszélyeztető - a köznyugalmat, a társadalmi békét veszélyeztető - 
bűncselekmény, melynek törvényi tényállása célzatot (tehát egyenes szándékot) nem követel meg. A bűncselekmény 
megvalósulásához elegendő, ha az elkövető tudatában van annak, hogy sokak előtt tett megnyilvánulása gyűlölet 
szítására alkalmas. Ez azonban - még ha eshetőleges szándékról van is szó - feltétlenül magában foglalja annak 
felismerését is, hogy a felhevített gyűlölet szélsőséges aktivitásba (intoleráns, kirekesztő, jogfosztó magatartásba, 
végső esetben - erőszakos jellegű - cselekvésbe) csaphat át [Btk. 13. §, 269. § (1) bek.]. 
BH2005. 46. A közösség elleni izgatás törvényi tényállásában gyűlöletre uszít, aki másokat aktív, tevékeny 
gyűlöletre ingerel. A bűncselekmény (immateriális) veszélyeztető jellegéből következik, hogy a megvalósuláshoz 
nem elegendő csupán a veszély feltételezett volta (absztrakt veszély). A veszély, a sérelem bekövetkezésének reális 
lehetőségét jelenti, vagyis olyan helyzet fennállását, amikor a folyamatnak a sérelem bekövetkezése irányába ható 
továbbfejlődése lehetőségével számolni kell. Nem elegendő az elkövető részéről annak előrelátása, hogy a felkeltett 
gyűlölet akár kiléphet az érzelmek zárt világából és mások számára is érzékelhetővé válik. Nem a vélemény-
nyilvánítás szabadságával él, hanem gyűlöltre uszít az, aki erőszakos cselekedetre, ilyen magatartás vagy 
tevékenység kifejtésére hív fel akkor, ha a veszély nem csupán feltételezett, hanem a veszélyeztetett jogok 
konkrétak, és az erőszakos cselekedet közvetlenül fenyeget. A bűncselekmény megvalósulásához a fenti hármas 
követelmény megvalósulása elengedhetetlen (Btk. 269. §). 



 54 

Garázdaság271. § 
271. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas 

arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétséget követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot 
a) csoportosan, 
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva követik el. 

(3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot 
a) csoportosan és a köznyugalmat súlyosan megzavarva, 
b) nyilvános rendezvényen 

követik el. 
(4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van. 
(5) E § alkalmazásában erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó 

jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására. 
A garázdaság szubszidiárius bűncselekmény, tehát megállapítására akkor kerülhet sor, ha az adott 
magatartás súlyosabb bűncselekményt nem való sít meg. 
Bűnhalmazat létesül viszont, ha az elkövető egy cselekménnyel a garázdaság, valamint a testi 
sértés, vagy a rongálás törvényi tényállását is megvalósítja, és ez utóbbiak törvényi büntetési 
tétele azonos vagy enyhébb a garázdaságénál. Egyébként súlyosító körülményként értékelendő a 
garázda elkövetés. 
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Jogeset: 
BH2007. 283. I. Garázdasághoz megkívánt kihívó közösségellenesség akkor állapítható meg, ha a terhelt az 
együttélés szabályainak leplezetlen, gátlástalan semmibevevésével valósítja meg a cselekményét [1978. évi IV. 
törvény 271. § (1) bek.]. 
BH2007. 110. Kihívó közösségellenesség hiányában nem valósítja meg a garázdaság bűntettét annak az elkövetőnek 
a magatartása, aki a köszönését nem fogadó sértettet - emiatti vitatkozás közben - arcul üti [1978. évi IV. törvény 
271. § (1) bek.]. 
BH1998. 67. Megvalósítja a garázdaság bűntettét, ha az elkövető három társával együtt a sértettet a késő esti 
órákban, a nyílt utcán a földre löki, majd a fején és a testén rugdalja [Btk. 271. § (1) bek., (2) bek. a) pont]. 
BH1983. 434. I. Az, hogy a nyilvánosan, megbotránkoztató módon elkövetett tettlegességnek személyes indítéka is 
van, önmagában nem zárja ki a garázdaság megállapítását [Btk. 271. §]. 
BH1983. 222. II. Nem garázdaság, hanem önbíráskodás valósul meg, ha a terhelt a volt közös lakásból bútorainak 
elszállítása során a lakásban bezárkózott sértettel szemben fenyegetést alkalmaz, és ily módon kényszeríti a lakásba 
való bemenetel és a bútorok elszállításának eltűrésére [Btk. 273. § (1) bek., 271. § (1) bek.]. 
Önbíráskodás 273. § 

273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt 
szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen 
vagy eltűrjön, bűntettet követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény 
érvényesítésének megengedett eszköze. 
Az önbíráskodás, mint köznyugalom elleni bűncselekmény büntetendővé nyilvánítását az 
erőszakos egyéni jogérvényesítés törvénysértő módja teszi szükségessé. 
Csak a személy elleni, akaratot bénító, vagy hajlító erőszak tényállásszerű. 
Amennyiben az erőszak kizárólag dolog ellen irányul, úgy rongálás, további feltételek fennállta 
mellett garázdaság megállapításának lehet helye. 
Az önbíráskodás csak egyenes szándékkal követhető el. A cél a jogos vagy jogosnak vélt vagyoni 
igénynek való érvényszerzés. Jogos vagyoni igény a polgári jogilag (munkajogilag stb.) elismert 
és érvényesíthető igény. Jogosnak vélt igény esetében az elkövető abban a téves tudatban 
cselekszik, hogy igénye jogos, noha az valóban nem is létezik, jogilag nem elismert vagy nem 
érvényesíthető. Előbbire példa lehet a kártyanyeremény követelése, utóbbira az elévült követelés. 
Csak a vagyoni igény érvényesítése tényállásszerű. Más esetben kényszerítés bűntettének vagy 
egyéb bűncselekmény megállapításának lehet helye. 
A törvényi szövegezésből is következően nemcsak a saját igény érvényesítése büntetendő. Így a 
cselekmény elkövetője bárki - és nem csak a vagyoni igény érintettje - lehet. A cselekmény a 
kényszerített személy által tanúsított magatartással (tevéssel, nem-tevéssel, tűréssel) válik 
befejezetté, mindaddig csupán kísérlet. 
Halmazatban állapítandó meg az önbíráskodás a könnyű testi sértéssel, ha az erőszak testi 
sérülést okozott, valamint a hivatali bűncselekményekkel is, ha az elkövető ilyen minőségében 
érvényesítette a vagyoni igényt. 
Jogeset: 
BH2005. 237. Nem önbíráskodás bűntette, hanem az emberrablás bűntette valósul meg akkor is, ha a személyi 
szabadságától erőszakkal megfosztott sértett szabadon bocsátását jogosnak vélt vagyoni igény teljesítésétől teszik 
függővé (1978. évi IV. törvény 273. §, 175. §, 175/A. §). 
BH2005. 135. Önbíráskodás bűntettének kísérletével halmazatban a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás 
bűntette is megvalósul, ha a terhelt - miután a társa jogosnak vélt vagyoni igényének nem tud érvényt szerezni - a 
megfélemlített sértettet arra kényszeríti, hogy adjon át készpénzt, illetve különböző vagyontárgyakat [1978. évi IV. 
törvény 273. § (1) bek., 323. § (1) bek., (2) bek. b) pont, 12. § (1) bek.]. 
BH2005. 89. Az önbíráskodás bűntettét társtettesként és nem bűnsegédként követi el az a terhelt, aki - társaival 
szándékegységben - úgy vesz részt a bűncselekmény elkövetésében, hogy társai - fenyegetéssel - arra kényszerítik a 
sértettet, hogy ismerje el lopás elkövetését a munkáltatója sérelmére, a terhelt pedig a beismerést tartalmazó 
jegyzőkönyvet elkészíti és aláíratja a fenyegetés hatása alatt álló sértettel (Btk. 20. §, 21. §, 273. §). 
BH2003. 100. Önbíráskodás bűntette esetén - amelyre a törvény egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés 
kiszabását rendeli - kizárt a próbára bocsátás alkalmazása [Btk. 72. § (2) bek., 273. § (1) bek., Be. 90. § (1) és (2) 
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bek., 284/A. § (2) bek., 351. § (1) bek., 355/A. § b) pont]. 
BH2001. 358. Megvalósítja az önbíráskodást az elkövető, ha az általa jogosnak vélt anyagi követelésének az 
érvényesítése érdekében a sértett testi épségét közvetlenül fenyegetve szerez érvényt a vagyoni igényének [1978. évi 
IV. törvény 273. § (1) bek.]. 
BH2001. 101. Az önbíráskodás bűntette megvalósul, ha a terhelt a tulajdonában álló lakásban lakó, idős életkorú és 
combnyaktörés utáni állapotban levő sértettet - a lakásban előzetes értesítés nélkül a társaival közösen megjelenve - 
annak akarata ellenére a fia lakásába költözteti, megakadályozva abban is, hogy a sértett a fiával telefonon 
érintkezésbe lépjen [1978. évi IV. törvény 273. § (1) bek.]. 
BH2000. 338. Az önbíráskodás bűntette nem valósul meg, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény 
érvényesítésének megengedett eszköze; ezért a bűncselekmény megállapítására nem kerülhet sor, ha a birtokos a 
birtok megvédéséhez szükséges mértékben, önhatalommal hárítja el a birtoka ellen irányuló támadást, illetőleg a már 
elvesztett birtok védelmében a birtokos önhatalommal jár el, feltéve hogy más birtokvédelmi eszközök 
igénybevételével járó időveszteség magát a birtokvédelmet meghiúsítaná [1978. évi IV. törvény 273. § (1) és (2) 
bekezdés, 1973. évi I. törvény 214. § (3) bekezdés a) pont, 1959. évi IV. törvény 190. § (1) és (2) bekezdés, 39/1976. 
(X. 30.) MT rendelet 1. § (2) bekezdés, 7. § (2) bekezdés e) és f) pont]. 
BH1999. 293. Az önbíráskodás és a zsarolás elhatárolása szempontjából annak van meghatározó jelentősége, hogy 
önbíráskodás esetén az elkövető tudata nem fogja át az általa erőszakkal vagy fenyegetéssel kikényszerített igény 
jogtalan voltát; a zsarolás elkövetőjének a tudata viszont átfogja az igény jogtalan voltát és a szándéka jogellenes 
vagyoni haszonszerzésre irányul [Btk. 273. § (1) bek., 323. § (1) bek.]. 
BH1999. 246. I. A rablás helyett az önbíráskodás bűntette valósul meg, ha a vádlott a sértett részére elvégzett 
munkájának az ellenértékét követeli fenyegetéssel [Btk. 273. § (1) bek., 321. § (1) bek.]. 
BH1998. 4. Az önbíráskodás bűntettének kísérlete és a súlyos testi sértés bűntette mellett magánlaksértés vétségének 
is minősül a három vádlott cselekménye, akik a sértett lakásába bemennek, a sértettet - nyolc napot meghaladó 
gyógytartamú sérülést okozva - bántalmazzák, és azt követelik tőle, hogy az ismerősük gépkocsijában a rongálással 
okozott kárt térítse meg [Btk. 170. § (2) bek., 176. § (2) bek. d) pont, 273. §]. 

Közokirat-hamisítás (274. §) 
(1) Aki 
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 
b) hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, 
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy 

megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott közokirat-hamisításra irányuló 
előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával 
vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közokirat-hamisítást gondatlanságból 
követi el, vétség miatt pénzbüntetéssel büntetendő. 
A bűncselekmény elkövetési tárgya a közokirat, melynek fogalmát a Pp. 195. § adja. Lényeges, 
hogy az okiratot a hatósági jogkör gyakorlója állítsa ki, hatósági ügykörében eljárva. 
Rendeltetését tekintve megkülönböztethetők az úgynevezett bizonyító okiratok, melyek 
közhitelesen igazolják a bennük foglaltak, így adatok, tények valódiságát (pl. születési, házassági 
anyakönyvi kivonat); illetve rendelkező okiratok, amelyek nyilatkozat megtételét, hatósági 
intézkedést igazolnak (pl. büntetőeljárásban keletkezett határozatok). Ez utóbbiak bizonyító ereje 
nem terjed ki a bennük foglalt tények valóságának igazolására. Egy adott okirat csak abban a 
körben lehet tárgya a jelen bűncselekménynek, amennyiben a hamisítás, valótlanság a 
közhitelességgel egybeesik. 
Az elkövetési magatartásokat az (1) bekezdés tartalmazza. Hamis a közokirat, ha nem az a 
kiállítója, akit az irat feltüntet, hanem az elkövetői magatartás folytán jött létre (teljes 
hamisítvány). Annak nincs jelentősége, hogy az elkészített közokirat-utánzat valós vagy valótlan 
tartalommal bír-e. Meghamisítás a tartalmi változtatás; a közokirat megsemmisítése a Btk. 277. § 
(l) bekezdés szerinti közokirattal visszaélés vétségeként vagy szabálysértésként értékelendő. A 
felhasználás aktív magatartást - felmutatást, iratokhoz csatolást stb. - jelent, az okirat puszta 
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magánál tartása nem elégséges, esetlegesen előkészület megállapítására nyújthat alapot. Az (1) 
bekezdés c) pontja a közvetett tettesség speciális esetét szabályozza. 
Jogeset: 
BH2007. 77. Csalás bűntettének és közokirat-hamisítás bűntettének kísérletét valósítják meg, akik a sértettnek - 
adásvételi szerződés megkötése során - a tulajdoni hányadukkal együtt - a tanyán található lakóépület egészére 
kiterjedő - olyan használati jogot adnak el, amellyel nem rendelkeznek, e tekintetben a sértettet tévedésbe ejtik, a 
valótlan tartalmú adásvételi szerződést pedig a földhivatalnál felhasználják (1978. évi IV. törvény 16. §, 274. §, 318. 
§; 1/2005. BPJE határozat). 
BH2004. 497. Ügyvédi ellenjegyzés nélkül készült, hamis adásvételi szerződés benyújtása a földhivatalhoz a 
tulajdonjog bejegyzése végett, intellektuális közokirat-hamisítás alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlete [Btk. 274. 
§ (1) bek. c) pont, 17. § (2) bek.]. 
BH2004. 220. Ha a bűncselekmény elkövetésén tetten ért terhelt - az igazoltatása során - testvére személyi adatait 
mondja be, és ezek az adatok kerülnek a rendőri jelenésbe, a hamis vád bűntettét követi el, az intellektuális 
közokirat-hamisítás azonban nem valósul meg [Btk. 233. § (1) bek. a) pont, 274. § (1) bek. c) pont]. 
BH2002. 300. formai szempontból hamis az az okirat, amelynek a kiállítója nem azonos a készítőként feltüntetett 
személlyel; tartalmi értelemben pedig az az okirat hamis, amelynek a tartalma nem felel meg a valóságnak [Btk. 
274. § (1) bek. a) és b) pont]. 
BH2001. 97. I. Az intellektuális közokirat-hamisítás bűntettével bűnhalmazatban a hamis vád bűntette is megvalósul, 
ha a terhelt az ellene foganatosított rendőri intézkedés vagy az elrendelt nyomozás során a más nevére szóló, talált 
vagy lopott személyi igazolványt használ fel, és a rendőri jelentésbe, illetve a gyanúsítottkénti kihallgatásáról szóló 
jegyzőkönyvbe is e más személy adatai kerülnek [1978. évi IV. törvény 12. § (1) bek., 233. § (1) bek. a) pont, 274. § 
(1) bek. c) pont]. 
275. § (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve 
a) hamis közokiratot készít vagy közokirat tartalmát meghamisítja, 
b) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba, 

bűntettet követ el és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
(2) E § rendelkezéseit a külföldi állam igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési feladatot ellátó 
hatóságának a külön törvény alapján a Magyar Köztársaság területén eljáró tagjára is 
megfelelően kell alkalmazni. 

Ez a törvényi tényállás a Btk. 274. § szerint közokirat-hamisítás súlyosabban büntetendő, 
minősített esete. Az elhatárolás alapja, hogy tettesként csak a hivatali hatáskörével visszaélő 
hivatalos személy lehet elkövető. A hivatalos személy fogalmát a Btk. 137. § 1. pontja határozza 
meg. Ha a hivatalos személy nem hivatali hatáskörében jár el, úgy cselekménye az általános 
szabályok szerint a Btk. 274. § alapján minősül. 

Magánokirat-hamisítás (276. §) 
276. § Aki jog vagy kötelezettség létezésének, megváltozásának vagy megszűnésének 

bizonyítására hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú magánokira tot használ, vétséget követ el 
és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 
A magánokirat kifejezés kiegészítő fogalom. Az okiratok rendszerezésének első lépése a 
közokiratok - mint különleges jelentőségű okiratfajta - kiemelése volt az okiratok közül. Minden 
más okirat magánokirat. A cselekmény elkövetési tárgya a bizonyító erővel bíró magánokirat; 
tehát az, amely alkalmas jog vagy kötelezettség létezésének, megváltoztatásának vagy 
megszűnésének bizonyítására. Egyedüli feltétel, hogy ne hatóság, ügykörén belül és megszabott 
alakban állítsa ki, akkor ugyanis közokiratnak minősül. 
Minden magánokirat büntetőjogi védelemben részesül, függetlenül attól, hogy teljes bizonyító 
erejű-e [Pp. 196. §] avagy sem. 
A szándékos bűncselekmény tényleges elkövetői magatartása a felhasználás, azon minden olyan, 
a joghatás kiváltásának célzatából történő átadást, továbbítást érteni kell, amelynek folytán a 
magánokirat az elkövetői körön kívül állókhoz kerül. Tettesként a felhasználó felel, a tőle 
elkülönülő készítő csupán bűnsegéd. A rendbeliség nem az okiratok, hanem a jogviszonyok 
számát követi. 
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A magánokirat-hamisítás tipikus eszközcselekmény. A csalás, a csempészet, a jogosulatlan 
gazdasági előny megszerzése mellett; továbbá a sikkasztás leplezése végett elkövetve 
halmazatban mindig megállapítandó. 
Jogeset: 
BH2004. 498. Magánokirat-hamisítást és csalást követ el a terhelt, ha a nyomdától megrendelt folyóiratok 
leszállítása előtt - a nyomdai munka ellenértéke felének kifizetése helyett - az ellenérték átutalásáról hamis banki 
igazolást készít és küld meg a nyomdának [Btk. 276. §, 318. §]. 
BH2003. 53. A magánokirat-hamisítás vétsége megvalósul abban az esetben is, ha az okirat valós tényeket tartalmaz, 
de nem az azt kiállító személytől származik (alakilag hamis) és az elkövető ezt használja fel jogilag jelentős tény 
bizonyítására (Btk. 276. §, Pp. 196. § és 199. §). 
BH2002. 3. Ha a rendőrkapitányság a terhelt gépjárművezetői engedélyét visszavonja, és a terhelt a hatóság előtt 
olyan - valótlan tartalmú - írásbeli nyilatkozatot tesz, hogy a járművezetői jogosítványát elveszítette, a joghatás 
kiváltására alkalmas, de valótlan tartalmú nyilatkozat megtételével, vagyis felhasználásával a magánokirat-hamisítás 
vétségét megvalósítja (Btk. 276. §). 

10) A gazdasági bűncselekmények (XVII. Fejezet) 

Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények I. Cím 

• Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 
• A számvitel rendjének megsértése 
• Csődbűncselekmény 
• Rossz minőségű termék forgalomba hozatala 
• Minőség hamis tanúsítása 
• Áru hamis megjelölése 
• A fogyasztó megtévesztése 
• Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban 
• Tartozás fedezetének elvonása 
• Hitelezési csalás 
• Engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység 
• Gazdálkodó szervezet vezető állású személyének visszaélése 
• Saját tőke csorbítása 
• Jogosulatlan pénzügyi tevékenység 
• Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása 
• Bennfentes kereskedelem 
• Tőkebefektetési csalás 
• Piramisjáték szervezése 
• Gazdasági titok megsértése 
• Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 
• Számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 
• Árdrágítás 
• Pénzmosás + bejelentési kötelezettség elmulasztása 

A pénz- és bélyeghamisítás II. Cím 
• Pénzhamisítás 
• Pénzhamisítás elősegítése 
• Hamis pénz kiadása 
• Bélyeghamisítás 
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A pénzügyi bűncselekmények III. Cím 
• Adócsalás 
• Munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 
• Visszaélés jövedékkel 
• Jövedéki orgazdaság 
• Jövedékkel visszaélés elősegítése 
• Csempészet 
• Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás 
• Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 
• Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisításának elősegítése 

Vegyes rendelkezések IV. Cím 
• Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 

Néhány törvényi tényállás a fejezetben 

A számvitel rendjének megsértése 289. § 
289. § (1) Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló 

jogszabályokban előírt 
a) beszámoló készítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettségét megszegi, 
b) bizonylati rendet megsérti, 

és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetőleg ellenőrzését megnehezíti, vétséget követ el, és 
két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az egyéni vállalkozó, valamint a számvitelről szóló 
törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, aki jogszabályban meghatározott 
nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését, 
illetve ellenőrzését megnehezíti. 

(3) Aki a felszámolás elrendelését követően a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
törvényben előírt beszámoló-készítési, könyvvezetési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, és ezzel a felszámolási eljárás eredményes lefolytatását részben vagy egészben 
meghiúsítja, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben 
meghatározott cselekmény 

a) az adott üzleti évet érintően a számvitelről szóló törvény szerinti megbízható és valós képet 
lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy 

b) az adott üzleti évet érintően a vagyoni helyzet áttekintését, illetőleg ellenőrzését meghiúsítja. 
(5) A büntetés bűn tett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (4) bekezdés esetén öt évig 

terjedő szabadságvesztés, ha a cselekményt pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, 
árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, 
központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, 
viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, 
magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény körében követik el. 

(6) A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés, ha a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott cselekményt gondatlanságból követik 
el. 
A bűncselekmény védett jogi tárgya a gazdasági ügymenet átláthatósága, nyomon követhetősége 
és ennek következtében áttételesen az adókötelezettség és járulékfizetési kötelezettség 
megállapíthatósága. 
A bűncselekmény elkövetési tárgya gyakorlatilag a Számviteli törvény alapelveiben, illetve az 
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Egyszerűsített Vállalkozói Adóról szóló törvényben kerültek megfogalmazásra. 
A számviteli törvény legfontosabb alapelvei adják tartalmilag a bűncselekmény elkövetési 
tárgyának tartalmát. Ezek a vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a 
világosság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság 
elve; a bruttó elszámolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; és végül a 
költség-haszon összevetésének elve. 
A bűncselekmény eredménye a vagyoni helyzet áttekintésének, illetve ellenőrzésének a 
megnehezítése. 
A bűncselekmény az (5) bekezdés kivételével valamennyi fordulat esetében csak szándékosan 
követhető el, amely azt jelenti, hogy a kötelezettségek megszegése történhet szándékos tevéssel, 
de történhet szándékos mulasztással egyaránt, és célzat vagy motívum megfogalmazása 
hiányában ez esetekben az eshetőleges szándék is megalapozza a bűnösséget. 
Jogeset: 
BH2002. 473. A számviteli fegyelem megsértésének vétsége megvalósul, ha az alapítvány könyvelője a gazdasági 
események folyamatát tükröző bizonylatok adatait a könyvviteli nyilvántartásokban nem rögzíti, e nyilvántartásokba 
szabályszerűen kiállított bizonylat nélkül jegyez be adatokat, hiteles belső és külső bizonylatok nélkül teljesít ki- és 
befizetéseket és ezzel jelentősen nehezíti, a készpénzállomány tekintetében pedig meghiúsítja az alapítvány vagyoni 
helyzetének ellenőrzését [Btk. 289. § a) és b) pont, 1991. évi XVIII. tv. 83. § (1) bek., (2) bek. a) pont, 84. § és (2) 
bek., 85. § (1) bek.]. 
BH1995. 621. A csődbűntett és azzal bűnhalmazatban a számviteli fegyelem megsértésének vétsége valósul meg, ha 
a cégjegyzésre jogosult képviselő a felszámolási eljárásban a bíróság kötelező határozata ellenére nem tesz eleget az 
adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének [Btk. 290. § (5) bek., 289. § a) és b) pont]. 
Csődbűncselekmény 290. § 

290. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó 
gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető helyzete esetén 

a) a tartozása fedezetéül szolgáló vagyon elrejtésével, eltitkolásával, megrongálásával, 
megsemmisítésével, használhatatlanná tételével, 

b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, 
c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon veszteséges üzletbe kezdéssel, 

illetve annak továbbfolytatásával, vagy 
d) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon 

vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és ezzel hitelezőjének vagy hitelezőinek kielégítését 
részben vagy egészben meghiúsítja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenné válását vagy annak 
látszatát az (1) bekezdésben írt magatartások valamelyikével idézi elő, és ezzel hitelezőjének vagy 
hitelezőinek kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja. 

(3) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége esetén hitelezőjének 
vagy hitelezőinek kielégítését az (1) bekezdésben írt magatartások valamelyikével részben vagy 
egészben meghiúsítja. 

(4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1)-(3) bekezdésben 
meghatározott cselekmény a gazdasági életben súlyos következményekkel jár. 

 Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét a csődeljárásról és a 
felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott kielégítési sorrend megsértésével 
előnyben részesíti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott cselekmény akkor büntethető, ha a csődeljárást 
megindították, vagy a felszámolást elrendelték, illetve a felszámolási eljárás megindítása törvény 
kötelező rendelkezése ellenére nem történt meg. 
Jogeset: 

http://xviii.tv/
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BH2002. 346. A felszámolás eredményének meghiúsításával járó csődbűntett megvalósul, ha a gazdálkodó szervezet 
vezetőjének tudomása van a felszámolási eljárás megindításáról, az ezt elrendelő végzés közzétételéről, ennek 
ellenére a jogszabályban előírt kötelezettségeinek az ott előírt határidő alatt nem tesz eleget, és ezáltal a felszámolás 
eredményét - akár eshetőleges szándékkal - meghiúsítja [Btk. 290. § (5) bek., 1986. évi 11. tvr. 15. § (4) bek., 1991. 
évi IL. tv. 31. §, 82. § (2) bek.]. 
BH2000. 340. A fedezet elvonását eredményező csődbűntettet valósítja meg a kft. ügyvezető igazgatója, aki az általa 
vezetett gazdasági társaság felszámolásának elrendelését követően a kft. számára újabb számlát nyit, és a pénzintézet 
megtévesztésével egy másik cég nevében inkasszót nyújt be, majd a pénzt felveszi [1978. évi IV. törvény 290. § (1) 
bekezdés a) pont]. 

Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény 300/C. § 
300/C. § (1) Aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló 

intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága 
kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) Aki 
a) számítástechnikai rendszerben tárolt, feldolgozott, kezelt vagy továbbított adatot 

jogosulatlanul megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, 
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet 

végzésével a számítástechnikai rendszer működését jogosulatlanul akadályozza, vétséget követ el, 
és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(3) Aki jogtalan haszonszerzés végett 
a) a számítástechnikai rendszerbe adatot bevisz, az abban tárolt, feldolgozott, kezelt vagy 

továbbított adatot megváltoztat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, vagy 
b) adat bevitelével, továbbításával, megváltoztatásával, törlésével, illetőleg egyéb művelet 

végzésével a számítástechnikai rendszer működését akadályozza, 
és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetése 
a) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős kárt okoz, 
b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen nagy kárt okoz, 
c) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény különösen jelentős kárt okoz. 

Az (1) bekezdésében írt alaptényállás büntetendő cselekménnyé nyilvánítja a számítástechnikai 
rendszerbe történő jogosulatlan behatolást, illetve a belépés jogosultságának kereteit túllépő 
bennmaradást. A számítástechnikai rendszerbe történő belépés azonban csak akkor tényállásszerű 
magatartás, amennyiben a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés 
megsértésével vagy kijátszásával történik. 
Abban az esetben, ha a számítástechnikai rendszerbe jogosultan lép be az elkövető, azonban 
annak kereteit túllépve, illetve azzal ellentétesen marad benn a számítástechnikai rendszerben, 
ugyancsak elköveti a bűncselekményt. 
A bűncselekmény az adat bármilyen módon történő módosításával, törlésével vagy 
hozzáférhetetlenné tételével befejezetté válik, ugyanis nem szükséges, hogy a cselekmény 
következtében a számítástechnikai rendszer bármilyen károsodása bekövetkezzen. 

11) A vagyon elleni bűncselekmények XVIII. fejezet 
• Lopás 
• Sikkasztás 
• Csalás 
• Hűtlen kezelés  
• Hanyag kezelés 
• Rablás 
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• Kifosztás 
• Zsarolás 
• Rongálás 
• Jogtalan elsajátítás 
• Orgazdaság 
• Jármű önkényes elvétele 
• Vásárlók megkárosítása 
• Bitorlás 
• Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése 
• Szerzői vagy szerzői jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása 
• Jogkezelési adat meghamisítása 
• Iparjogvédelmi jogok megsértése 
• Hitelsértés 

Lopás (316. §) 
316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást 

követ el. 
(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 

pénzbüntetés, ha a lopást kisebb értékre, vagy a szabálysértési értékre elkövetett lopást 
a) bűnszövetségben, 
b) közveszély színhelyén, 
c) üzletszerűen, 
d) dolog elleni erőszakkal, 
f) helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) 

tudta és beleegyezése nélkül bemenve, 
g) hamis vagy lop ott kulcs használatával, 
h) lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetővel közösen használó sérelmére, 
i) zsebtolvajlás útján, 
j) másnak a bűncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználva 

követik el. 
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a lopást nagyobb értékre, 
b) a kisebb értékre elkövetett lopást 
1. a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon, 
2. kulturális javak körébe tartozó tárgyra, 
3. vallási tisztelet tárgyára, illetőleg vallási szertartásra vagy más egyházi célra rendelt 

helyiségből a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyra, 
4. temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére rendelt vagy holttesten lévő 

tárgyra 
követik el. 
(5) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a lopást jelentős értékre, 
b) a nagyobb értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon 

követik el. 
(6) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha 
a) a lopást különösen nagy értékre, 
b) a jelentős értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott módon 

követik el. 
(7) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
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a) a lopást különösen jelentős értékre, 
b) a különösen nagy értékre elkövetett lopást a (2) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 

módon 
követik el. 
Összefoglalva az alapesetben a büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, 

közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a lopást kisebb értékre (20e-200e Ft.), vagy 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. 
A lopás súlyosabban büntetendő minősített esetei egyrészt az elkövetési értékkel vannak 
összefüggésben, másrészt az elkövetés módjai, körülményei (pl. bűnszövetségben, közveszély 
színhelyén követték el), kerültek értékelésre. A max. büntetési tétel 5-10 év. 

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. 
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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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. 

A lopás a személyek javait károsító cselekmények közül kiemelkedik mind ősiségét, mind – az 
ellene folytatott küzdelem eredménytelenségét is tükrözve – gyakoriságát illetően. 
A lopás elkövetési tárgya ingó dolog, amely az elkövetőnek idegen, ugyanakkor értéket képvisel. 
A lopás megállapíthatóságának feltétele, hogy az adott dolog az elkövetőre nézve idegen legyen, 
másnak a tulajdonában, vagy birtokában álljon. 
A mástól való elvétel esetében "más" alatt értendő mind a dolog tulajdonosa, mind a birtokosa, de 
az elkövető semmiképpen nem. Amennyiben az elkövető a rábízott dolgot "veszi el" nem lopást, 
hanem sikkasztást követ el. A "mástól" fogalmi körébe a tolvaj is beletartozik, azaz a tolvajtól is 
lehet lopni. Nem minősül az elkövető számára idegennek és ekképp a lopás elkövetési tárgya sem 
lehet a közös tulajdonban lévő ingó dolog. 
A bűncselekmény célzatosan, így csak szándékosan követhető el. Az eshetőleges szándékkal, 
illetve gondatlanságból való elkövetés kizárt. 
Az eltulajdonításnak jogtalannak kell lennie. Jogellenesség hiányában nem valósul meg 
bűncselekmény. Jogtalannak abban az esetben minősül a cselekmény, ha az elvételt sem 
jogszabály, sem az erre jogosult nem engedi meg. 
A lopás befejezett, ha az elkövető a dolgok eredeti birtokállapotát megszüntette, és egy új 
birtokállapotot hozott létre, melynek következtében megfosztotta a tulajdonost attól a 
lehetőségétől, hogy vagyontárgyai felett rendelkezzék. 
Jogeset: 
BH2009. 40. I. Nem bűnsegédként elkövetett lopást, hanem bűnpártolás vétségét valósítja meg, aki anélkül, hogy 
ebben az elkövetést megelőzően megegyezett volna, közreműködik a lopásból származó előny biztosításában [1978. 
évi IV. törvény 21. § (2) bek., 244. § (1) bek. c) pont, 316. § (1) bek.]. 
BH2009. 37. Üzletszerűen elkövetettként minősül a lopás, ha a terhelt több mint két évig a 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 [1978. évi IV. törvény 137. § 9. pont, 316. § (1) bek., (2) bek. c) pont]. 
BH2004. 306. I. A lopás kísérletétől való önkéntes elállás nem állapítható meg, ha a bűncselekmény befejezése 
elmaradásának az volt a döntő oka, hogy a betörésnél használt szerszámokkal - a nagy zajjal járó próbálkozás 
ellenére - a terheltek nem tudták kinyitni a lakás ajtajának védőzárát [Btk. 17. § (3) bek., 316. § (1) bek., (2) bek. d) 
pont, (4) bek. b/1. pont]. 
BH2004. 271. A lopás bűntette kísérletétől önkéntes elállás nem állapítható meg, ha túlnyomórészt nem a terheltek 
belső elhatározása, hanem az elkövetés helyszínére bejutást megnehezítő zavaró tényezők - döntően külső 
körülmények - hatására marad el a bűncselekmény befejezése [Btk. 17. § (3) bek., 16. §, 21. § (2) bek., 316. § (1) 
bek., (2) bek. d) pont, (4) bek. b/1. pont]. 
BH1994. 647. I. Idegen dolog hiányában nincs helye a lopás megállapításának, ha a gépkocsitárolónak a fele 
részében társtulajdonosa megbízásából történik a gépkocsitároló szétbontása és annak más telken történő 
felállítása, a két terhelt pedig a társtulajdonos férje és fia [Btk. 316. § (1) bek., Ptk. 140. § (1) bek.]. 
BH1989. 137. Lopás céljából való behatolás érdekében a védőrács fűrészelése kísérlet és nem előkészületi 
magatartás [Btk. 16. §, 18. §, 316. § (6) bek. a) pont]. 
BH1989. 95. A gépkocsi egyes alkatrészeinek állagsérelem nélküli leszerelés útján való elvétele nem minősül dolog 
elleni erőszakkal elkövetett lopásnak [Btk. 316. §. (2) bek. d) pont.]. 
BH1988. 389. II. Vagyonközösség megosztásának a hiányában is megvalósul a lopás a volt házastárs személyi 
használatában levő vagyontárgyakra nézve [Btk. 316. § (1) bek.]. 
BH1988. 25. Le nem zárt gépkocsiból szabálysértési értékre elkövetett lopás nem minősül helyiségbe bemenve 
elkövetettnek, igy ezt a cselekményt lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértésként kell értékelni [Btk. 316. § 
(2) bek. f) pont, Sztv. 105. § (1) bek. a) pont ]. 
BH1987. 34. I. Nem társtettese, hanem bűnsegéde a lopásnak, aki a sértettet az elkövetés helyszínéről elcsalja, míg a 
vele akarategységben levő társai véghezviszik az elvételt. [Btk. 20. § (2) bek., 21. § (2) bek., 316. § (1) bek.] 
Sikkasztás (317. §) 
Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, 
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sikkasztást követ el. 
A sikkasztás a lopáshoz hasonlóan elsajátító jellegű bűncselekmény. Megkülönböztető 
sajátossága, hogy a sikkasztásnál az elkövető jogszerűen kerül az idegen dolog birtokába, miután 
azt rábízták. 
Figyelmet érdemel, hogy amíg a lopás mind a tulajdont, mind a birtokot sérti, addig a sikkasztás 
csak a tulajdon ellen irányulhat, hiszen az elkövetőnek jogszerűen kerül birtokába az idegen 
dolog. A sikkasztás csakúgy, mint a lopás kizárólag ingó dologra követhető el. A rábízás a dolog 
birtokba adását jelenti, amelynek jogcíme közömbös. Ez lehet akár áruszállítás, gazdálkodás, 
használat, kezelés, gondozás, vagy személyes őrizet. Ugyancsak közömbös a sikkasztás 
szempontjából a rábízás időtartama. A rábízást minden esetben és minden ügyben konkrétan, az 
eset összes körülményeit figyelembe véve kell vizsgálni. A törvény a sikkasztás elkövetése 
törvényi magatartásaként határozza meg a dolog jogtalan eltulajdonítását, illetőleg a dologgal 
való sajátjakénti rendelkezést. 
Az eltulajdonítás lényegében a tulajdoni állapotok megváltoztatását jelenti, az eredeti 
tulajdonállapot megszüntetését és egy új létrehozását. Sikkasztásnál a dolog jogszerűen kerül az 
elkövető birtokába, éppen ezért a birtokban tartáson túl olyan tevékenységet kell, hogy kifejtsen, 
mely objektíve valamilyen részjogosítvány hatalmi funkcióját fejezi ki. Különösen a rendelkezési 
jogok, illetve a használati jog gyakorlása, az elidegenítés, illetve annak tűrése, hogy más 
személy a dolgot tulajdonosként használja. A lényeg az, hogy az elkövető a szándéka a 
végleges tulajdonállapot változásra irányuljon. 
A sajátjaként rendelkezés lényegileg különbözik a jogtalan eltulajdonítástól. Ez az elkövetői 
magatartás azt jelenti, hogy a terhelt a jogosult személy engedélye nélkül időlegesen tanúsít olyan 
magatartást, amelyre csak a tulajdonos, vagy annak hozzájárulásával más lenne jogosult. Ilyen 
pl. a dolog más birtokába adása, használat időlegesen átengedése, vagy zálogba adása, vagy 
esetleg más módon megterheli. Ezekben az esetekben az elkövető szándéka nem a dolog 
végleges eltulajdonítására, ezzel szemben a tulajdonosi rendelkezési jog időleges gyakorlására 
irányul. Az elszámoláson alapuló tartós jogviszony sem jogosítja fel az elkövetőt, hogy a 
meghatározott rendeltetéssel átvett pénzösszeg tekintetében a sajátjaként rendelkezzék; az ilyen 
magatartás a sikkasztás megállapítására alkalmas. 
A sikkasztás csak szándékosan követhető el. 
Az alap és minősített esetek körét áttekintve megállapítható, hogy a szabályozás rendszere - a 
sikkasztás sajátosságait figyelembe véve - a lényeget illetően egyezik a lopás minősített eseteinél 
alkalmazottal. 
Jogeset: 
BH2009. 41. Sikkasztás bűntettét nem valósítja meg a gazdasági társaság vagyonkezelésre jogosult ügyvezetője, 
aki a társaság vagyonrészeinek értékesítéséből befolyt összeget a taggyűlés hozzájárulása nélkül fordítja a társaság 
ténylegesen fennálló és elismert tartozása kifizetésére [1978. évi IV. törvény 317. § (1) bek.]. 
BH2006. 181. Sikkasztásnál sajátjaként rendelkezésként olyan elkövetői magatartás értékelhető, amelynek során a 
rábízott idegen dolog őrzésével megbízott személy a tulajdonost megillető rendelkezési jogot szándékosan 
jogellenesen, a saját javára, a sértett hátrányára, a sértett érdekét sértő módon gyakorolja [1978. évi IV. törvény 
317. § (1) bek.]. 
BH2006. 180. Sikkasztást valósít meg az utazási vállalkozó, ha a megrendelők által neki átadott - kikötött, s ezért 
eltérő célra nem fordítható - pénzösszegeket eltulajdonítja (1978. évi IV. törvény 317. §). 
BH2005. 421. Sikkasztás valósul meg, ha a terhelt szerződés alapján a megrendelőtől előnevelésre átvett állatokat 
nem adja át a szerződésben megjelölt cégnek, hanem azokat másnak értékesíti [1978. évi IV. törvény 317. § (1) 
bek.]. 
BH2005. 93. Aki a rábízott idegen gépkocsit a tulajdonos hozzájárulása nélkül másoknak kölcsönadja, sikkasztást 
követ el akkor is, ha a kölcsönvevő előtt nem állítja azt, hogy a gépkocsi az ő tulajdonában áll (1978. évi IV. törvény 
317. §). 
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Csalás (318. §) 
Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, 
csalást követ el. 
A csalás törvényi tényállása védelmet kíván nyújtani az ellen, hogy másnak tévedését 
haszonszerzési célból kihasználhassák. 
A tévedés és a károkozás közötti okozati kapcsolat elengedhetetlen. 
A csalás elkövetési tevékenysége a megtévesztés, ezen belül a tévedésbe ejtés, vagy tévedésben 
tartás. A tévedés valakinek helytelen elképzelése a valóságról, annak tényleges folyamatairól. 
A tévedésbe ejtés ennek megfelelően az elkövető azon magatartása, amikor a valótlanságot 
valódiként tünteti fel, valódi tényt elferdít, megmásít. A törvény nem követeli meg, hogy a 
tévedésbe ejtés kifejezetten fondorlatos, elháríthatatlan legyen, egyszerű hazugsággal is 
megvalósítható. 
A csalás másik elkövetési magatartása a tévedésben tartás. Ebben az esetben a tévedés az 
elkövetőtől függetlenül keletkezett, az elkövető azonban felismerve a másik fél tévedését nem 
oszlatja el, esetleg erősíti azt. A bűncselekmény tárgya vagyoni jog, amely azonban nemcsak 
tulajdonjogból, hanem kötelmi jogviszonyból is keletkezhet. 
Az elkövetői magatartás mindkét fajtája célzatos, az elkövető célja a jogtalan haszonszerzés. 
Ebből következően a csalás eshetőleges szándékkal nem követhető el. 
Az alap és minősített esetek körét áttekintve megállapítható, hogy a szabályozás rendszere - a 
csalás sajátosságait figyelembe véve - a lényeget illetően egyezik a lopás minősített eseteinél 
alkalmazottal. 
Jogeset 
EBH2004. 1108. II. Az általános forgalmi adó visszaigénylése (beszámítása) a vállalkozó részéről tényleges 
forgalom, gazdasági tevékenység lebonyolítása nélkül - fiktív számlák felhasználásával - csalásnak és nem 
adócsalásnak minősül (1978. évi IV. törvény 318. §). 
EBH2001. 507. A szociálpolitikai kedvezmény jogosulatlan felvételeivel elköveti a csalást az a terhelt, aki olyan 
valótlan nyilatkozatot tesz, hogy az az ingatlan, amelyben lakik, nem áll a tulajdonában. Nincs jelentősége annak, 
hogy a terhelt tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel (Btk. 318. §). 
BH2009. 139. I. Csalást valósít meg az a terhelt, aki a söröző alkalmazottjától úgy kér és fogad el 100 000 forint 
hitelt a pókergép használatához, hogy tudja: ezt az összeget a játékot követően nem lesz képes visszafizetni (1978. 
évi IV. törvény 318. §). 
BH2006. 208. II. Csalást követ el a terhelt, ha magát valótlanul vállalkozónak feltüntetve a tényleges teljesítés 
szándéka nélkül anyag- és vállalkozói díj címén kér, illetve vesz fel a sértettől különböző pénzösszegeket [1978. évi 
IV. törvény 318. § (1) bek.] 
BH2000. 95. Megvalósítja a csalás bűntettét, ha a terhelt az anyagi helyzetének súlyos megromlása ellenére sikeres 
üzletemberként állítva be magát - különböző indokokra hivatkozva - olyan nagy összegű kölcsönöket vesz fel, 
illetőleg olyan nagy értékű árut vásárol hitelre, amely ügylet megkötése időpontjában is tudja, hogy nincs reális 
lehetősége a kölcsön visszafizetésére, illetőleg a vételár kiegyenlítésére [1978. évi IV. törvény 31 8. § (1) bekezdés]. 

Hűtlen kezelés (319. §) 
Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni 
hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. 
A hűtlen kezelés az idegen vagyon kezelésére vonatkozó megbízással való kárt okozó visszaélés. 
A bűncselekmény tényállási eleme, hogy az elkövető az idegen vagyon kezelésével legyen 
megbízva. Ez a megbízás, a vagyon "rábízása", nem azonosítható a sikkasztásnál megkövetelt 
rábízással. A sikkasztás esetében az elkövető csupán az idegen dolog birtokban tartására 
kötelezett, a hűtlen kezelés esetében azonban a rábízás mindig azzal a szándékkal történik, hogy 
az elkövető – a vagyonkezelő – gazdálkodjék a vagyonnal, s így őrizze azt. További elhatárolás 
pont, hogy a hűtlen kezelésnél nincs eltulajdonítási szándék. 

Hanyag kezelés (320. §) 
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Akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, amelynek kezelése vagy 
felügyelete törvényen alapul, és az ebből folyó kötelességének megszegésével vagy 
elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz büntetendő. 

Rablás (321. §) 
Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen 
erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit 
öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez büntetendő. Rablás az is, ha a tetten ért 
tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen 
fenyegetést alkalmaz. 
A rablás tárgya kettős; egyrészt a tulajdon viszonyok védelmét szolgálja, másrészt azonban az 
emberi cselekvés szabadságát is védi. 

Olyan vagyon elleni bűncselekményről van szó, melyet a törvényhozó két, egyébként önálló 
bűncselekmény a lopás és a kényszerítés összevonásával szabályozott. 
A lopás és a kényszerítés között cél-eszköz viszony áll fenn. A rablásnál az elkövető más 
személyt azért foszt meg a cselekvési szabadságától, hogy a célját, az idegen dolog 
eltulajdonítását megvalósíthassa. 
Jogeset: 
EBH2007. 1591. Az erőszak, illetve a fenyegetés viszonylag kisebb foka is elegendő lehet a rablás 
megállapításához, ha az adott körülmények között a sértettre lenyűgöző hatást gyakorolt [1978. évi IV. törvény 
321. § (1) bek.]. EBH2004. 1111. II. A törvényhely szerinti minősítés szempontjából közömbös, hogy a tettes 
idegen dolog elvételére irányuló szándéka a sértett bántalmazását megelőzően vagy a bántalmazás közben alakult ki, a 
rablás az idegen dolog erőszakkal történő elvételével megvalósul [1978. évi IV. törvény 321. § (1) bek., 16. §]. 
Zsarolás (323. §) 

323. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra 
kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön és ezzel kárt okoz, bűntettet követ el, 
és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a zsarolást 
a) bűnszövetségben, 
b) élet vagy testi épség elleni avagy más hasonlóan súlyos fenyegetéssel, 
c) hivatalos személyként e jelleg felhasználásával avagy hivatalos megbízás vagy minőség 

színlelésével 
követik el. 

A zsarolás a rabláshoz rendkívül hasonló vagyon elleni erőszakos bűncselekmény. Egyezik a két 
cselekmény a vagyon jogok elleni támadásban, továbbá abban, hogy a zsaroló ezen támadás 
mellett a személyiségi jogokat is megsérti. A két bűncselekmény elhatárolása a gyakorlatban 
számos problémát vet fel, éppen a fenti hasonlóság miatt. Általánosságban elmondható, hogy a 
zsarolás tényállása a rabláshoz képest tágabban, általánosabb érvénnyel vonja meg a büntetőjogi 
védelem körét. Szerkezeti felépítésében a személyiségi jogokat sértő bűncselekmények között 
leginkább a kényszerítéshez hasonlítható. 
Jogeset: 
EBH2001. 506. III. A zsaroláshoz szükséges fenyegetés megállapítható, ha a jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység bűntettét elkövető, a közismerten agresszív, erőszakos természetű vádlott a gyermekgondozási segély 
felvételéhez szükséges meghatalmazás aláírásától vonakodó sértettel szemben arra utaló kijelentést tesz, hogy a 
bántalmazástól sem riad vissza [Btk. 138. §, 323. § (1) bek.]. 
BH2005. 379. A zsarolási fenyegetés megállapítható, ha a terhelt a sértettet azzal fenyegeti, ha az általa megjelölt 
pénzösszeget a bankszámlájára nem fizeti be, őt bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrségen feljelenti [1978. 
évi IV. törvény 16. §, 138. §, 323. § (1) bek.]. 
BH1995. 503. ilyennek tekinthető, ha a söröző tulajdonosát azzal félemlítik meg, hogy az üzlet berendezéseit 
tönkreteszik, amennyiben nem fizet ún. védelmi pénzt [Btk. 323. § (2) bek. b) pont]. 
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Jogtalan elsajátítás (325. §) 
325. § (1) Aki a talált idegen dolgot eltulajdonítja, avagy nyolc nap alatt a hatóságnak vagy 

annak, aki elvesztette, nem adja át, úgyszintén aki a véletlenül vagy tévedésből hozzá került 
idegen dolgot eltulajdonítja vagy nyolc nap alatt vissza nem adja, vétséget követ el, és egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. 

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a jogtalan elsajátítást a kulturális javak 
körébe tartozó tárgyra követik el. 
Jogeset: 
BH2004. 128. Lopásért vagy jogtalan elsajátításért felel, és nem hivatkozhat alappal tévedésre az, aki olyan 
csónakot vesz el a folyópartról, amelyről a körülmények szerint - a csónak értékét, használhatóságát figyelembe 
véve - nem hihette, hogy uratlan, a tulajdonosa által elhagyott dolog (Btk. 27. §, 316. §, 325. §). 
BH1992. 80. Nem jogtalan elsajátítást, hanem lopást valósít meg annak a MÁV alkalmazásában álló vádlottnak a 
cselekménye, aki a vasútállomás területén olyan ingóságokat vesz magához, amelyről tudja, hogy azokat a 
tolvajok nem végleges elhagyás szándékával rejtették el [Btk. 316. § (1) bek., 325. §]. 
BH1989. 45. Az utcán álló - más által jogtalanul használt személygépkocsi eltulajdonítási szándékkal történt 
elvétele lopás bűntettének minősül [Btk. 325. §, 316. § (1) bek., (4) bek. a) pont.]. 
BH1982. 410. I. Az utcán parkoló közlekedési eszköz eltulajdonítása nem jogtalan elsajátítás, hanem lopás 
[Btk. 316. § (1) és (3) bek., 325. §]. 

Orgazdaság (326. §) 
326. § (1) Aki csempészetből, lopásból, sikkasztásból, csalásból, hűtlen kezelésből, rablásból, 

kifosztásból, zsarolásból, jogtalan elsajátításból vagy orgazdaságból származó dolgot vagyoni 
haszon végett megszerez, elrejt vagy elidegenítésében közreműködik, orgazdaságot követ el. 

(2) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy 
pénzbüntetés, ha az orgazdaságot 

a) kisebb értékre, 
b) a szabálysértési értékre üzletszerűen 

követik el. 
(3) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot nagyobb 

értékre vagy kulturális javak körébe tartozó tárgyra követik el. 
(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot 
a) jelentős értékre, 
b) nagyobb értékre üzletszerűen 

követik el. 
(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot 
a) különösen nagy értékre, 
b) jelentős értékre üzletszerűen 

követik el. 
(6) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az orgazdaságot 
a) különösen jelentős értékre, 
b) különösen nagy értékre üzletszerűen 

követik el. 
A vagyon elleni bűncselekmények elkövetői számára az eltulajdonított tárgyak – 
természetesen ide nem értve a készpénzt – közvetlenül nem bírnak értékkel. A legritkább 
esetben tartják meg, hiszen általában nincs is szükségük az adott tárgyra, azontúl elfogásuk 
esetén a náluk lévő eltulajdonított tárgy közvetlen tárgyi bizonyítékul szolgál. Az 
elkövetők éppen ezért az eltulajdonított tárgyakat az esetek többségében – mélyen értékük 
alatt – értékesítik. 
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Aki tudva a tárgyak (bűncselekményből származó) eredetéről, megveszi azokat, az az orgazda. 
Magatartása kettős veszélyt rejt magában, egyrészt közreműködik a tárgyi bizonyítékok 
eltüntetésében, másrészt bátorítja az elkövetőt az újabb bűncselekmény elkövetésére. Az 
orgazdaság tipikus járulékos bűncselekmény. 

Az orgazdaság alanya bárki lehet, kivéve, aki alapcselekmény elkövetésében bármilyen 
minőségben részt vett, illetve a dolog tulajdonosa. Az orgazdaság csak szándékosan követhető 
el. Az elkövető tudatának ki kell terjednie a megszerzett, elrejtett, elidegenített tárgy eredetére, 
arra, hogy az a felsorolt vagyon elleni bűncselekmények valamelyikéből származik. 
Amennyiben a terhelt nem tudja, de a körülményekből gyaníthatta, hogy a dolog a fenti 
bűncselekmények egyikéből származik, akkor az orgazdaság szabálysértését kell megállapítani. 
Az orgazdaság a szándékon túl célzatos is. A cselekmény célja a vagyoni haszonszerzés. 
Jogeset: 
BH2005. 169. Orgazdaságot követ el, aki ismeretlen személytől, származási okmányok nélkül két lopott lovat 
vásárol, a lovak valóságos értékéhez képest rendkívül alacsony vételáron (1978. évi IV. törvény 326. §). 
BH2000. 341. Orgazdaság esetén az elkövető tudatának a megszerzés, az elrejtés vagy az elidegenítésben való 
közreműködés időpontjában át kell fognia, hogy az elkövetési tárgy a törvényben felsorolt vagyon elleni 
bűncselekmény valamelyikéből származik, melyre a tárgyi körülményekből lehet következtetést levonni; ilyen 
következtetésre nyújt alapot, ha az elkövető a motorkerékpárt annak reális értékén jóval alul, a jármű forgalmi 
engedélyének hiányában, írásbeli adásvételi szerződés nélkül vásárolja meg [1978. évi IV. törvény 326. § (1) 
bekezdés, (2) bekezdés a) pont]. 
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]. 
 

12) A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények (Btk. XIX. 
fejezet) 

• Bevonulási kötelezettség megszegése 
• Kibúvás a katonai szolgálat alól 
• Katonai szolgálat megtagadása 
• Kibúvás a polgári szolgálat alól 
• A polgári szolgálat megtagadása 
• Jelentkezési kötelezettség elmulasztása 
• Hadkötelezettség teljesítésének akadályozása 
• Polgári védelmi kötelezettség megszegése 
• Honvédelmi munkakötelezettség megsértése 
• Szolgáltatási kötelezettség megszegése 

13) A katonai bűncselekmények (Btk. XX. Fejezet) 
A szolgálati bűncselekmények I. Cím 

• Szökés 
• Önkényes eltávozás 
• Kibúvás a szolgálat alól 
• A szolgálat megtagadása 
• Kötele sségszegés szolgálatban 
• Szolgálati feladat alóli kibúvás 
• Jelentési kötelezettség megszegése 
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• Szolgálati visszaélés 
A függelemsértés II. Cím 

• Zendülés 
• Zendülés megakadályozásának elmulasztása 
• Parancs iránti engedetlenség 
• Elöljárói vagy szolgálati közeg elleni erőszak 
• Szolgálati tekintély megsértése 
• Bujtogatás 

Az elöljárói bűncselekmények III. Cím 
• Alárendelt megsértése 
• Elöljárói hatalommal visszaélés 
• Elöljárói gondoskodás elmulasztása 
• Elöljárói intézkedés elmulasztása 
• Ellenőrzés elmulasztása 

A harcképességet veszélyeztető bűncselekmények IV. Cím 
• Harckészültség veszélyeztetése 
• Parancsnoki kötelességszegés 
• Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól 
• Harci szellem bomlasztása 
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II. Témakör: Kriminológia, kriminalisztika 

14) A kriminálpolitika 
A kriminálpolitika nem önálló tudományág, hanem az állam politikájának része. Fő feladata, 
hogy különböző stratégiákat dolgozzon ki a bűncselekmények visszaszorítására, a bűnözés 
megelőzése érdekében. Csak egy jól kidolgozott, a bűnözés mindenkori helyzetével és a 
társadalom elvárásával adekvát kriminálpolitika lehet eredményes a bűnözéssel folytatott 
küzdelemben. A kriminálpolitika hatással van a törvényhozásra, mert befolyásolja, hogy mely 
cselekmények minősüljenek bűncselekménynek, illetve ellenkező leg: mely bűncselekmények 
dekriminalizálása szükséges. Befolyásolja a büntetési tételek megállapítását, valamint a büntetés 
enyhítésének, felfüggesztésének szabályait is. 
A bűnözés alakulására a büntető törvényhozás különböző válaszokat keresett. Nemzetközi téren a 
kriminálpolitikában alapvetően két irányzat figyelhető meg. 
Az egyiket a tényleges (végrehajtható) szabadságvesztés-büntetéstől való elfordulás jellemzi; a 
bíróságok szankcióalkalmazási gyakorlatában elsősorban a pénzbüntetés, továbbá a feltételes 
szankciók (a büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztése, próbára bocsátás), a 
szabadságelvonás nélküli munka-büntetések, de ezeket is megelőzően a különböző diverziós 
megoldások, a tettes és áldozat közötti kiegyezés, a jóvátételi megoldások érvényesülnek, és a 
szabadságvesztés valóban csak végső eszközként kerül alkalmazásra. Ennek az irányzatnak az 
alapja a növekvő bűnözés elleni küzdelemben a szabadságvesztés hatástalanságának, kedvezőtlen 
utóhatásainak a felismerése, és a törekvés a börtönök túlzsúfoltságának elkerülésére, valamint az 
igazságszolgáltatás tehermentesítésére. 
A kriminálpolitika másik irányzata a büntetőjogi fenyegetettség kiterjesztésében, és a büntetőjogi 
represszió szigorának a fokozásában látja a bűnözéssel szembeni hatékony fellépés biztosítékát. 
Indokként hivatkoznak a szervezett bűnözés növekvő térhódítására, a kiemelkedő súlyú, a 
közbiztonságot súlyosan veszélyeztető bűncselekmények elszaporodására. 
E két tendencia a legtöbb állam büntetőpolitikájában együtt van jelen. 
Mégis a hangsúlyok, az arányok alapján az előzőt lehet az Európai Unió legtöbb tagállamában 
uralkodónak tekinteni (Németországban pl. 5% a végrehajtandó szabadságvesztések aránya), és 
erre mutatnak az Európa Tanács büntetőpolitikai ajánlásai is, így pl. az R. (92)16. sz. ajánlás a 
közösségi szankciók és intézkedések európai szabályairól, az R. (96)8. sz. ajánlás az európai 
kriminálpolitikáról a változás idején, az R. (99)20. sz. ajánlás a börtönök túlzsúfoltságáról és a 
börtönnépesség inflációjáról, az R. (99)19. sz. ajánlás a mediációról büntető ügyekben. 

15) A kriminológia tudománya 
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”) 
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szóra vezethetők vissza. Ezen területek közé sorolható a kriminológia, a kriminalisztika és a 
kriminálpolitika. 
A kriminológia tudománya a bűnözésre, a bűncselekményre, a bűnelkövetőre, a negatív 
társadalmi jelenségek és a bűnözés kapcsolatára, a bűncselekmény kontrolljára (a büntetőjogi 
szankciók hatásának vizsgálata) és a bűncselekmény áldozatára (viktimológia) vonatkozó tap 
asztalati ismeretek rendezett összességét jelenti. 
A kriminológia a bűnözésre reagáló intézményrendszer) működését is vizsgálja, pl. bűnözési 
prognózisok készítése és bűnmegelőzési kutatások során. 
A kriminológia tudománya: olyan tudomány, amely a bűnözéssel, mint társadalmi 
tömegjelenséggel és a bűncselekmények elkövetésével, mint egyedi jelenségekkel illetve ezek 
különböző csoportjaival foglalkozik. 
A kriminológia tárgyát a bűnözés képezi, amely olyan történelmileg változó társadalmi-jogi 
tömegjelenség, amely meghatározott területen és időben elkövetett bűncselekményeket, 
elkövetőiket és a cselekmények sértettjeit foglalja magában. 
A kriminológia, minthogy egyaránt foglalkozik a bűnözéssel, mint társadalmi tömegjelenséggel és 
a bűnelkövetéssel, mint egyedi jelenséggel, szükségképpen egyaránt használ olyan 
módszereket, amelyek az egyedi (individuális) jelenségek és a tömegjelenségek vizsgálatára 
alkalmazhatók. Ezért széles körben alkalmaznak statisztikai módszereket tömegjelenségek 
vizsgálatára, és ún. „klinikai” módszereket, amelyekkel az individum, az elkövető személyisége, 
biológiai adottságai és társadalmi helyzete tanulmányozható. 
A kriminológia funkciója a közvetett és a közvetlen bűnmegelőzés. Közvetett megelőzési 
funkcióját tölti be, amikor gyarapítja és továbbfejleszti a bűncselekmények felderítésének és 
bizonyításának eszközeit, módszereit. 
A kriminológia jelenkori legfontosabb kutatási területei, tárgykörei: 
a) Bűnelkövetők, bűnelkövetővé válás, bűnöző életmód  
b) A bűncselekmények áldozatai (viktimológia) 
c) A  r e j t e t t  ( l a t e n s )  b ű n ö z é s  

a) Bűnelkövetők, bűnelkövetővé válás, a bűnöző életmód 
A kriminológia elméletei a bűnözés okaira keresik a választ, arra, hogy az egyén milyen biológiai 
és/vagy társadalmi hatások következtében válik bűnelkövetővé. 
A kriminálantropológiai irányzat abból indult ki, hogy a bűnös emberi magatartást biológiai 
tényezők, vagyis az egyénnel született sajátosságok determinálják, amelyek az öröklődés alapján 
létrejött testi-pszichikai alkatból fakadnak. Az irányzat fő képviselője, Cesare Lombroso elmélete 
szerint az emberek bizonyos csoportja jól felismerhető testi-lelki rendellenességekkel 
(stigmákkal) rendelkezik, amelyek az alapját képezik a „született bűnözők” társadalomellenes 
magatartásának. Lombroso szerinti stigmák: a domború állkapocs, magas, hegyes fej, nagy elálló 
fülek, beesett homlok, összenőtt szemöldök, balkezesség, aszimmetrikus koponya és testforma stb. 
Terjedelmes nyilvántartást készített a testi rendellenességekről és kapcsolatot vélt felfedezni az 
egyes stigmák és az egyes bűncselekményfajták között. Lombroso később ugyan többször is revideálta 
álláspontját, és utolsó munkájában már csak egyharmadra tette a született bűnözők arányát az 
összes bűnelkövetők között, de a személyben rejlő körülmények döntő jelentőségét valló 
alapfelfogása nem változott. Lombroso kétségtelenül legnagyobb érdeme, hogy nem 
„íróasztali” munkát végzett, hanem következtetéseit ténykutatásokból vezette le. 
 
Ha Lombroso kriminálantropológiai elméletét érvényesnek fogadnánk el, tulajdonképpen nem is 
lenne szükség az igazságszolgáltatás működtetésére. Igazságügyi orvosok, vagy más ezzel 
megbízott szakemberek el tudnák bírálni, hogy az egyén született gonosztevő-e. Ehhez nem is 
lenne szükség másra, mint annak elbírálására, hogy a Lombroso által felállított kritériumok a 
küllem tekintetében megvannak-e egy adott személynél. Őket egyszerűen ki kellene rekeszteni a 



 73 

társadalomból, és  ezzel  a bűnözés,  a bűnelkövetés  egy csapásra megszűnne.  
Ennek abszurditását nem szükséges különösképpen fejtegetni. 
A kriminálantropológiai irányzatra mintegy válaszként felerősödött a kriminálszociológiai irányzat 
azt hangsúlyozta, hogy a „született bűnöző” elmélet tudománytalan konstrukció, hiszen a gyermek 
születésekor nem rendelkezhet bűnöző tulajdonságokkal, pusztán a környezettől függ, hogy 
bűnözővé válik-e vagy sem. A figyelmet az irányzat a társadalmi tényezőknek a bűnözésre 
gyakorolt hatására irányította. 
A kriminálszociológiai irányzat a bűnözés okait társadalmi törvényszerűségekben látta. Az akkori 
statisztikai adatok azt bizonyították, hogy a bűnözés mindenekelőtt a társadalmi egyenlőtlenség, a 
társadalmi igazságtalanság terméke és szoros kapcsolatban van a társadalmi változásokkal. 
A huszadik századtól uralkodó kriminológiai irányzatokat két fő csoportba sorolhatjuk: 
a) biopszichológiai irányzatok és a 
b) társadalmi beállítottságú irányzatok csoportjába. 

a) Biopszichológiai irányzatok 
Testi és szellemi alacsonyabbrendűség tana. Az irányzat célja Lombroso elméletének az 
igazolása vagy elvetése volt a kutatásoktól függően. A vizsgálat során több mint 3000 visszaeső 
elítéltet és megközelítően ennyi nem bűnöző személy tulajdonságait rögzítették. A részletes 
antropológiai mérések után arra jutottak, hogy a stigmák tekintetében nincs, illetve csak nagyon 
csekély eltérés mutatható ki a bűnelkövetők és a kontrollcsoport összehasonlításában. A test 
méreteit és a test súlyát vizsgálva azonban megállapította, hogy a bűnelkövetők alacsonyabbak és 
könnyebbek. Ugyancsak jelentős különbséget véltek felfedezni az elítéltek és el nem ítéltek 
között a szellemi képességeik tekintetében az el nem ítéltek javára. Végkövetkeztetésként pedig, 
arra jutottak, hogy a testi  alacsonyabbrendűség azért jelentős, mert elmebeli  
alacsonyabbrendűséggel kapcsolatos. 
Intelligenciavizsgálat. A múlt század eleji pszichológusok igyekeztek pszichológiai tesztekkel 
meghatározni az egyes emberek intelligenciájában mutatkozó különbségeket. A vizsgálatok a 
kriminológiába átültetve azt jelentették, hogy az egyes emberek alacsony intelligenciája vezet a 
bűnözéshez. Az irányzat későbbi képviselői szerint a bűnöző magatartás kizárólag belső 
pszichológiai konfliktusokra vezethető vissza, valamint az intelligencia foka mutatja meg, hogy az 
egyén milyen mértékben rendelkezik bűnöző hajlammal. 
Ikerkutatások. Ezek, a genetikára épülő kutatások ismét előtérbe helyezték az öröklődő 
hajlamokkal kapcsolatos korábbi megfigyeléseket és a bűnözési hajlamot a kromoszómák által 
meghatározott tulajdonságként kezelték. Egyes pszichiáterek a környezeti hatások teljes 
kiszűrését igyekeztek megvalósítani azáltal, hogy ikrek viselkedésén keresztül tanulmányozták a 
bűnözés örökletességét. Vizsgálataik során abból a feltevésből indultak ki, hogy amennyiben a 
bűnözés öröklődik, úgy az egypetéjű ikreknél, akiknek örökletes tulajdonságai azonosak, mindkét 
ikerpárnak bűnöznie kell, vagy egyiknek sem. A vizsgálatok eredményeként bebizonyosodott hogy 
az örökletességnek van ugyan szerepe az emberi viselkedésben, de ez nem tekinthető 
kizárólagosnak. El kellett ismerniük tehát a külső környezet magatartásformáló szerepét. 
Családfakutatások. Ezeket a kutatásokat az feltevés vezérelte, hogy a bűnözés örökletessége a 
családfákban, a leszármazottak magatartásában kimutatható. 
A mélylélektani irányzat kutatásai szerint a bűntudat minden emberben, és minden nemzedékben, 
mint a tudattalanban elhelyezkedő, elfojtott emlék létezik. A bűnöző olyan alany, akinek 
érzelmeit felizgatta a bűnösség, vagyis akinek bűnösségi komplexusa van. Ezért tudata alatt 
kívánja a büntetést, nem fél tőle, ellenkezőleg: akarja azt. A bűnösség érzése tehát nem a 
bűncselekmény következménye, hanem sokkal inkább az oka. A bűnös viselkedés tehát az 
elfojtott komplexusok valamilyen felszabadulási formája. 
A kriminál-endokrinológiai elmélet szerint a bűnözés mindig visszavezethető valamilyen 
endokrin mirigy működési zavarára. A mára már megmosolyogtató elmélet megállapításai szerint 
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például a pajzsmirigyzavarban szenvedők hajlamosak véres bűntettek elkövetésére, míg a súlyos 
bűncselekményt elkövetők többnyire az adrenalin hormon egyensúlyának megbomlásában 
szenvedő emberek. 
A kriminál-biotipológia a bűnözést a testalkattal és jellemtípusokkal hozta összefüggésbe. 

b) Társadalmi beállítottságú irányzatok 
A funkcionális szociológia irányzatának alaptétele, hogy a társadalmi jelenségek, köztük a 
bűnözés is, az egyedektől függetlenül létező objektív tények. A bűnözés – az irányzat követői 
szerint – a társadalom normális jelensége, az egészséges társadalom integráns része. A bűnözés 
létezése hozzájárul a társadalom stabilitásához. A bűnözés nagyarányú csökkenése vagy 
növekedése azonban már a társadalom valamilyen rendellenességéről tanúskodik, s csak ez 
esetben tekinthetjük a bűnözést patológiás jelenségnek. 
A chicagói iskola követői szerint a gyors társadalmi változások az egyenlőtlen társadalmi 
fejlődés, a bizonytalanság, az élet kiszámíthatatlansága feszültséget hozott létre a „társadalmi 
rend” és a változások következtében perifériára került társadalmi csoportok között, melynek 
következménye a bűnözés megnövekedése. 
Az ekológiai kriminológia képviselői a chicagói iskolához hasonlóan a nagyvárosi bűnözést 
vizsgálták, és azt tapasztalták, hogy bizonyos övezetekben sokkal magasabb a bűnözés, mint más 
területeken. Ezt azzal magyarázták, hogy ezeken a területeken fokozott a társadalmi függőség, a 
létbizonytalanság, kemény harcot kell vívni a megélhetésért, ezért ennek megfelelően eltérő 
értékelése alakult ki a hivatalos kultúrának, erkölcsnek, amely ideológiai alapot teremt a 
bűnözésre is. 
Az eltérő képzetek (differenciális asszociáció) elmélete szerint a bűnözés tanult viselkedési 
forma, és az, hogy valaki elkövet-e bűncselekményt vagy nem, attól függ, hogy a környezetében 
található különböző nézetek közül milyen nézetekkel, kultúrával azonosul. 
A szubkultúra elmélet szerint az eltérő kultúrák közül az ún. szubkultúrák, vagyis az uralkodó 
osztály kultúrájától, normarendszerétől eltérő kultúrák mutatnak elsősorban korrelációt a 
bűnözéssel. 
A semlegesítés és a sodródás elméletének alaptétele, hogy a bűnelkövető rendszerint nem utasítja el 
az egész társadalmi rendet, hanem a bizonyos körülmények között elkövetett normasértésekhez sajátos 
igazoló érveket keres. Ezeket a normasértést igazoló érveket, a „semlegesítés technikáit” a 
konvencionális normákkal párhuzamosan sajátítja el. A sodródás (drift) fogalma azt jelenti az 
elmélet továbbfejlesztésében, hogy bizonyos bűnelkövető fiatalok azért sodródnak 
normasértésbe, mert nincs meg a lehetőségük, hogy saját ügyeik, jövőjük intézőivé válhassanak. A 
kulturális konfliktus elmélete szerint mindenekelőtt a társadalom különböző csoportjainak, 
rétegeinek eltérő, egymásnak ellentmondó kultúrájával, erkölcsi, politikai nézetrendszerével, 
szokásaival magyarázható a bűnözés. 

Modern kriminológiai nézetek 

a) Biopszichológiai irányzatok 

> A kromoszóma rendellenességek elmélete a bűnözés, mindenekelőtt az erőszakos 
bűnözés örökletes voltát igyekszik bizonyítani. Mendel a kromoszóma rendellenességekre 
próbálta visszavezetni a bűnözés okait azonban ez nem helytálló feltételezés. A hajlam 
azonban valóban örökölhető és bizonyos közegben, helyzetben aktualizálódhat is. Volt 
egy olyan említésre méltó tévhit is, hogy minden elmebeteg bűnöző, azonban ez sem 
helytálló, hiszen az adatok igazolták, hogy a bűnözők többsége az épelméjűek közül kerül ki. 

A kondicionálódási elmélet az ikerkutatások eredményeiből indul ki. Az elmélet lényege szerint az 
egyén rendelkezik öröklött idegrendszeri sajátosságokkal, amelyek meghatározzák, hogy a külső 
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környezetük által milyen mértékben kondicionálhatók. 
Az alkati tényezőkre építő elmélet szerint egy mesomorf (atléta) alkatú, agresszív, alacsony 
intelligenciával rendelkező személy hamarabb követ el bűncselekményt, mint egy ectomorf 
(gyengén fejlett) öntudatos, magas intelligenciájú egyén. 
Az adoptációs vizsgálatok lényege, hogy a bűnelkövetők olyan leszármazottainak a magatartását 
vizsgálják, akiket adoptáltak, akiket nevelőszülők neveltek vagy nem bűnöző szülők 
leszármazottait, akiket bűnelkövető szülők neveltek. Az adatok arra utaltak, hogy a biológiai 
szülők genetikai hatása erősebb, mint a nevelő szülők társadalmi környezete. 
a) Társadalmi beállítottságú nézetek 

> A szocializációs elméletek a család jelentőségét emelik ki. A családban, mint a társadalom 
legtermészetesebb közösségében az értékek átörökítése, így a negatív értékeké is, 
lényegesen spontánabb, mint az intézményes szférában. A család elsődlegesen és minden 
más befolyásnál korábban és intenzívebben formálja a személyiséget és határozza meg a 
társadalmi érvényesülés lehetőségeit. A családi kisközösség sajátos szociális, kulturális 
adottságai alakítják ki az életmódot és az ezt motiváló egyéni normákat és szokásokat. 
Mivel a család gazdasági adottságai nagymértékben meghatározzák tagjaik integrációs 
esélyeit, a szegénység igencsak behatárolja azokat. A szegénység, a szülők 
munkanélkülisége megváltoztatja az egész család viszonyát a társadalomhoz, és közvetlen 
módon hozzájárul a következő generáció devianciájának kialakulásához, pusztán azáltal, 
hogy a szülők számára elveszett a társadalmi perspektíva. Az ilyen kisközösségben 
kialakulhat egy olyan fiatal generáció, amely pályája kezdetén nem potenciális 
munkaerőként vagy aktuális munkanélküliként, hanem mindjárt bűnelkövetőként jelenik 
meg. A deviáns szülői környezet (elmebeteg, alkoholista, büntetett szülők) erőteljesen 
befolyásolják a gyermek szocializációs folyamatát, s valószínűsítik a bűnöző pályafutást, a 
fiatal korban elkövetett bűncselekményeket és a visszaesővé válást. Kutatások 
eredményei szerint a túlságosan szigorú nevelés inkább vezet bűnelkövetéshez, ezen belül is 
az erőszakos bűnös viselkedéshez, mint a szülői felügyelet elmulasztása. Minden kutató 
egyetért ugyanakkor abban, hogy a családi nevelést nem pótolhatja a legszakszerűbb 
intézményes nevelés egyik formája sem. A megfelelő hatások elmaradása a korai 
gyermeknevelésben, a későbbiekben nem, vagy csak igen nehezen korrigálható 
torzulásokat hozhat létre, vagyis a fiatalkorban elkezdődő bűnöző karrier később, 
különösen idősebb korban aligha állítható meg vagy fordítható vissza. 

> A társadalmi stigmatizáció (cimkézés) irányzata arra az álláspontra helyezkedett, hogy a 
büntető igazságszolgáltatás nemcsak hogy képtelen a bűnözés visszaszorítására, hanem igen 
jelentős mértékben hozzájárul a bűnözés létrejöttéhez, a bűnöző életpályák 
kialakulásához. A hamis sztereotípiák, előítéletek feltárásnak legismertebb módszerét az 
amerikai Allport dolgozta ki: („Az állam definíciós hatalmánál fogva megállapítja, hogy ki 
számít bűnözőnek, és hogy mi a bűncselekmény. (Te vagy a bűnöző! A börtön után már 
eleve meg van bélyegezve, nehezen vagy egyáltalán nem kap munkát, végül 
alkalmazkodik a ráaggatott címkéhez, és tényleg bűnöző marad!)” Bizonyítékokat 
sorakoztattak fel arra, hogy aki egyszer bekerült a büntető igazságszolgáltatás 
mechanizmusába, annak sorsa nem javul, hanem rosszabbodik. A kriminális múlt állandó 
szem előtt tartása szerintük a megtévedt embereket bűnöző életpályára kényszeríti. Ilyen 
helyzetben az elkövetőben rögzül a kriminális mivolt, amivel végül is azonosul. 

Az abolicionista irányzat törekvése a börtönök eltörlésére, szélesebb formában pedig a büntető 
igazságszolgáltatás megszüntetésére irányul. Az abolicionisták a megtorló büntetés helyett a 
megelőző intézkedések rendszerére helyezik a hangsúlyt. Normasértések esetére a mediációs 
(közvetítői) eljárást, az áldozat és az elkövető kibékítését, az egyezkedést helyezik előtérbe. 
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A társadalomvédelem kriminálpolitikai irányzatának követői a bűncselekmény elkövetőinek 
felelősségre vonását két szakaszra kívánják felosztani. Az első szakaszban bírákból álló testület 
állapítaná meg a törvényi tényállást és az elkövető bűnösségét, a második fázisban pedig egy - 
kriminológusból, pszichológusból, pedagógusból, szociológusból álló - bizottság határozná meg az 
elkövetővel szemben alkalmazandó intézkedés tartalmát, eszközeit és módszereit. 
A jóléti bűnözés elméletének kidolgozása azon a megfigyelésen indult el, hogy a fejlett 
kapitalista országokban tapasztalható viszonylagos jóléttel párhuzamosan emelkedik a bűnözés is. 
Ezt azzal magyarázták, hogy az életszínvonal emelkedése fokozza az emberek igényeit, ezért a 
bűnözésnek egyre nagyobb része irányul luxusszükségletek kielégítésére 

> Frusztrációs-averzós elm élet szerint az erőszakos bűnözést a tehetetlenség és a 
frusztráció (azaz a vágyak meghiúsulása) okozza. Egy meggondolatlan szó is agressziót 
idézhet elő, általában a társadalmi ranglétrán lejj ebb állók felé irányulóan. Éppen ezért a 
legalul állók szenvedik el a legtöbb agressziót, mivel az ilyen bűnözésre hajlamos 
személyek harmadik személyekre vetítik ki saját frusztráltságukat, kisebbrendűségi 
érzéseiket (homoszexuálisok, külföldiek verése stb.). Ehhez hasonló az ún. 

> „Strain” (feszültség) elméletet Durkheim munkássága alapján Merton dolgozta ki a 30-as 
évek végén. Ez az elmélet differenciáltabb képet fest a deviáns viselkedési formák 
társadalmi keletkezésének körülményeiről, a deviancia előfordulására vonatkozó 

egyenlőtlen társadalmi esélyekről, valamint a társadalmi egyenlőtlenségekből származó 
devianciákról, mint az előző. Ma az esélyegyenlőtlenségekből származó devianciák 
forrása inkább a relatív, mint az abszolút szegénység, kilátástalanság. A jobb módú 
társadalmakban általában nagyobb a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó bűnözés, 
mint a szegényebb társadalmakban. 

b) A bűncselekmények áldozatai (viktimológia) 
A viktimológia elnevezés F. Werthamtól ered, mivel 1949-ben megjelent könyvében ő hívta fel a 
figyelmet az áldozattan tudományának szükségességére. A viktimológia az áldozatok 
tudományos szintű tanulmányozását jelenti. 
A viktimológia a bűncselekmények áldozataival foglalkozik, az áldozatoknak a 
bűncselekményben, mint társadalmi jelenségben való szerepét, jogait, valamint azt vizsgálja, 
hogy milyen gondoskodás illeti meg őket. 
Az „áldozat” fogalma kriminológiai fogalom, nem azonos a büntető anyagi jogtudományban 
kimunkált passzív alany és a büntető eljárásjogban használatos sértett fogalmával. 
Az áldozat fogalmát pedig feltétlenül szélesebb körben kell megvonnunk még a sértetti 
fogalomnál is, hiszen a bűncselekménynek áldozatai a „közvetett sértettek” is. 
A viktimológia kidolgozta az áldozatok tipológiáját (jellemző alaki jegyek alapján 
csoportosítását) is. 
Az egyik ilyen tipizálás B. Mendelsohn nevéhez fűződik melyben az áldozatok hatféle csoportját 
különbözteti meg: 
1. A teljesen ártatlan áldozat: ők az ún. „ideális áldozatok” elsősorban a gyermekek és azok, 

akik öntudatlan állapotban vannak a bűncselekmény elkövetésekor. 
2. Az áldozat tudatlanságával magyarázható áldozattá válása: olyan magatartás tanúsítása, 

amelynek eredményeként önhibájából válik áldozattá. 
3. Az áldozat büntetőjogi értelemben ugyanolyan bűnös, mint az elkövető: pl. euthanasia. 
4. Az áldozat bűnösebb, mint az elkövető: provokáló és meggondolatlan áldozatok. 
5. A kizárólagosan bűnös áldozat: például az a támadó áldozat, akit az elkövető jogos 

védelmi helyzetben megöl. 
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6. A színlelő és a képzelt áldozat: akik félrevezetik az igazságszolgáltatást (paranoiások, 
hisztérikus és szenilis emberek, gyermekek). 
Egy másik viktimológiai tipizálás Henting nevéhez fűződik. A „Bűnöző és áldozata” című 
munkájában az áldozatok szerepét és közreműködését vizsgálta a bűncselekmény létrejöttében. 
Kategorizálása egyrészt az áldozatok általános megközelítésű, másrészt pszichológiai 
vonatkozású osztályozásán alapul, s erre figyelemmel az áldozatok 11 csoportját különböztette 
meg: 
a) Fiatal - a gyenge élőlény az állatvilágban és a társadalomban valószínű, hogy valamilyen 

támadás áldozatává válik; 
b) Nő - a női nem a gyengeség egyik formája; 
d) Idős - az öregedő ember sokféle értelemben hátrányos helyzetben van; 
e) Értelmileg fogyatékos és egyéb mentális zavarban szenvedő - a gyengeelméjűség, 

elmebetegség, narkomán és alkoholista életforma a potenciális és tényleges áldozatok nagyobb 
csoportját jellemzi; 
f) Bevándorlók, kisebbséghez tartozók - A tapasztalatlan és szegény könnyen bedől; 
g) Depressziós - a gyenge önvédelmi ösztönnel rendelkezők könnyen viktimizálhatók; 
h) Kapzsi(pl. uzsorakamatot követelő;  
i) Szemérmetlen - bizonyos esetekben a nő (ritkábban férfi) viselkedésével aktív szerepet 

játszik az ún. „elcsábításban”; 
j) Magányos és kiábrándult - a kitörés iránti sóvárgás amiatt az illúzió miatt, hogy a várva 

várt esemény bekövetkezik; 
k) Zsarnok - rendszerint a családi tragédiák hátterében; 
l) Gátolt - könnyű és biztonságos bűncselekményt elkövetni olyan helyzetben, mely nem 

engedi meg az áldozatnak, hogy jelentse az esetet. 
Az áldozatoknak nyújtandó szolgáltatásokra sor kerülhet a büntető igazságszolgáltatás rendszerén 
belül vagy azon kívül. Az eddigi tapasztalatok szerint az áldozatok könnyebben dolgozzák fel a 
bűncselekmény következményeit, ha időben segítséget kapnak. A büntető igazságszolgáltatás 
rendszerén kívüli szférában igen jelentős szerepük van az áldozatsegítő szervezeteknek. Az 
igénybe vehető segítség formáiról és a jogaikról való tájékoztatás, a segítő és a támogató szándék 
javíthatják a büntetőeljárásban az áldozat közreműködő készségét, s ezáltal a büntető 
igazságszolgáltatás hatékonyságát. 
 
A viktimológia speciális területe a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésének, ill. 
megtérülésének vizsgálata. 
 
Ennek lehetséges formái: 

> bűnelkövető általi jóvátétel, 
a mediáció a tettes-áldozat közti egyezség, azaz a bűncselekmény sértettje és elkövetője között 
létrejövő önkéntes megállapodás arról, hogy a tettes az okozott kárt az áldozatának egy 
mindkettejük által elfogadott formában és mértékben jóváteszi, és ennek következtében részben 
vagy egészben mentesül szokásos felelősségre vonás következményei alól. A felek közti 
egyezkedés általában egy közvetítő segítségével zajlik. A mediáció a jóvátétel egy speciális 
megvalósítási formájaként értelmezendő, amely a jóvátétel fogalmához képest egy mindenkor 
szükséges plusz elemet, a felek közti megbékélést, konfliktusfeloldást is magába fogalja, hiszen 
lényege a felek találkozása és megegyezése. A mediációs programok elsőként a hetvenes években 
Kanadában majd az Egyesült államokban kezdődtek el, már számos európai államban is léteznek. 

A hazai büntető igazságszolgáltatásra az elkövető általi jóvátétel korlátozott figyelembe 
vétele a jellemző, de enyhítő körülményként értéskeli a bíróság a büntetés kiszabásánál. 
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A polgári jogi igény érvényesítése (kikényszerítése) a bűntető eljárás során, a hosszú és 
költséges polgári peres eljárás elkerülésére a bűntető ügyhöz kapcsolódóan elbírálják a sértett 
polgári jogi igényét). 

> az állam általi kártalanítás, 
 

Az állam ilyen irányú felelősségéről nemzetközi szinten általában személy elleni erőszakos 
bűncselekmények kapcsán a bűnelkövető általi nem teljesítés, vagy a felderítetlen bűnügyek 
esetén beszélhetünk. Ebben a körben megemlítendő az erő szakos bűncselekmények áldozatainak 
kártalanításáról szóló 1993-as európai konvenció. Az Állami kártalanítást 1963-ban először Új-
Zélandon, aztán 1964-ben Nagy-Britanniában, majd 1965-től az USA-ban később a legtöbb 
nyugat-európai országban bevezették. Az általános jellemzőket tekintve közös vonások, a 
részletekben azonban nagy különbségek figyelhetők meg: 
• A bűncselekmények azon körének a meghatározásában, amelyre az állam általi 

kártalanítás kiterjed. 
• A sérelem vagy vesztesség mértékének a figyelembe vétele terén. 
• A hatóságokkal való együttműködési kötelezettség kapcsán. 
• Az áldozat viselkedésének, magatartásának értékelését illetően. 
 az önkéntes áldozatsegítő szervezetek által kínált lehetőségek, 
 a biztosítási alapon történő kártérítés. 

c) A rejtett (latens) bűnözés 
A társadalmi szinten kialakuló bűnözési kép egyik forrása a bűnügyi statisztika, amelyből az 
ismertté vált bűnözésről tájékozódhatunk. Az ismertté vált bűnözésnek az összbűnözéshez 
való viszonyát a tengerben úszó jéghegyhez szokásos hasonlítani, amelynél a víz alatti részhez 
(az ismeretlenül maradt, latens bűnözéshez) csak becslési eljárásokkal lehet közelebb jutni. 
Ezen becslési módszerek legismertebbike az ún. latens bűnözés vizsgálati módszere. 
A rejtett bűnözést hozzávetőleges pontossággal három eljárással ismerhetjük meg: 

1. kísérlet, 
2. résztvevő megfigyelés, 
3. megkérdezés. 

A kísérlet „egy folyamat szándékos és tervszerű kiváltása”. Ez a bűnügyi tudományokban igen 
ritka, ismert viszont az ún. „freiburgi kísérlet”, ahol tudományos kutatók áruházi lopássorozatot 
hajtottak végre, amelynek során mérték a leleplezés (ennek fordítottja a latencia) kockázatát; 
A résztvevő megfigyelés személyek viselkedésének természetes környezetükben való 
tanulmányozása objektív megfigyelő által – szintén nem túl gyakran alkalmazott megoldás; 
A megkérdezés történhet kérdőív segítségével szóban (interjú) vagy írásban, amikor is kérdéseket 
tesznek fel a témával kapcsolatban a reprezentatív módon összeválogatott lakossági mintának. 
A latens bűnözési vizsgálatok döntő többsége megkérdezés, melyet három kategóriába szokás 
sorolni: 
a) tettes-megkérdezés: lényege, hogy a válaszadóktól az iránt érdeklődnek, hogy követett-e már 

el valamilyen jogsértést. 
b) áldozat-megkérdezés: ekkor a kísérleti személyek az őket ért jogsértésekről számolnak be. 
c) informátor-megkérdezéskor az informátor arra ad felvilágosítást, hogy az általa ismert 

személyek követtek-e el, büntetendő cselekedetet, vagy váltak-e áldozattá? 
Az ismertetett módszerek hatékonyságát rontja, hogy nem mindig sikerül meggyőzni a 
megkérdezettet az anonimitásról, illetve a kijelentések igazságtartalma is nehezen ellenőrizhető. 
Ami a latens bűnözési kutatásokból nyert és a rejtett bűnözés mértékére vonatkozó eredményeket 
illeti, a latens bűnözés volumenének hozzávetőleges feltárása ráirányította a figyelmet a 
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bűnüldöző szervek különféle szervezeti és működési problémáira. Ezen kívül megállapítható, 
hogy a bűnözési statisztika hozzávetőlegesen jól tükrözi a súlyos bűncselekmények számát és 
eloszlását. A kisebb súlyú bűncselekmények azonban sokkal nagyobb számban fordulnak elő, 
amelyek azért maradnak rejtve, mert a sértett nem jelenti fel, vagy a hatóság nem tartja 
üldözendőnek. 

16) A kriminalisztika ((bűnügyi nyomozástan) kialakulása 
Ahhoz, hogy a kriminalisztika, mint tudomány kialakuljon szükség volt az anyagi és alaki 
büntetőjog kifejlődésére. Mivel a korai társadalmakban a jog és a vallás összefonódott, ezért adott 
esetben minden racionalitást mellőzve, rituálék és istenítéletek alkalmazásával döntötték el a 
bűneseteket. A józanészre alapuló nyomozás és valóságkutatás kezdetei a XVI. századra tehetők. 
Korábban a bizonyítékok királynőjeként kezelt és kicsikart beismerő vallomás helyébe előbb a 
tanúvallomások, majd a tárgyi bizonyítási eszközök kerültek, a „néma tanúk” amik a 
bűncselekmény, és az elkövető nyomait hordozták magukon. Ide vezethető vissza a büntető-
vizsgálattan a későbbi kriminalisztika gyökere, amikor a kikényszeríttet vallomást új 
bizonyítékokkal kellett pótolni. Az 1700-as évek végén a büntető anyagi jogi szabályok közül 
kivált a büntetőeljárás-jog, ami jogi keretet adott a bizonyítékok megszerzésének. A XIX. század 
első felében új problémákat vetett fel, az új közlekedési eszközök megjelenése révén a bűnözők 
mobilitása, és az új technikai eszközök bűnözéshez való felhasználása. Ennek hatására a 
bűnüldöző szervek is új technikai ismeretek és eszközök alkalmazására kényszerültek. 
A kriminalisztika a XIX. század derekán kezdett kialakulni, megalapítójának világszerte Hans 
Gross-t tekintik, akinek nevéhez fűződik a kriminalisztika bevezetése a tudományok közé. 
Hans Gross számos munkájában, köztük elsősorban a számos kiadást megért „Vizsgálóbírák 
kézikönyve” című kétkötetes művében (Graz, 1893) dolgozta ki a kriminalisztika alaptételeit. 
Könyvében a legújabb ismereti szintnek megfelelően feldolgozta és rendszerbe foglalta az akkori 
vizsgálattani módszereket. 1888-ban két tudóstársával létrehozta a Nemzetközi Kriminalisztikai 
Egyesületet. Mindez nagyban elősegítette a kriminalisztika önálló tudományágként történő 
művelését. Szintén elévülhetetlen érdeme Hans Grossnak, hogy elsőként támogatta a 
kriminálpszichológiát. 
A kriminalisztika (bűnügyi nyomozástan) a bűncselekmények felderítésének és bizonyításának 
eszközeit, módszereit tárja fel és rendszerezi. Összegezve a kriminalisztika a hatékony 
bűnüldözés tudománya. 
A kriminalisztika területei: 

1. Krimináltechnika: A természettudományos és műszaki eszközök és módszerek célszerű és 
szakszerű felhasználását szolgálja a bűnfelderítés területén. 

Tárgya a nyomok, anyagi elváltozások és más objektív adatok felkutatása, rögzítése szakértői 
vizsgálata (pl. bűnügyi fényképezés, bűnügyi nyomtan, lőfegyvertan, írás-, 
anyagmaradványok vizsgálata stb.). 

2. Krimináltaktika: A bizonyítékszerzési mozzanatok főbb sajátosságaival és 
összefüggéseivel foglalkozik. A pszichikai (lelki) nyomokat kutatja, amelyek az esemény 
résztvevőinek tudatában keletkeztek az esemény hatására (tanúkihallgatás). 
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3. Kriminálmetodika: Az egyes bűncselekmény kategóriák felderítésére és bizonyítására 
összpontosít. Azt tipizálja, hogy bizonyos bűncselekmény típusokkal hogyan találkozik a 
nyomozó hatóság. 

17) Nyomtan (traszológia) 
Tágabb (kriminalisztikai) értelemben a nyom olyan fizikai elváltozás, amely bűncselekmény 
elkövetésével kapcsolatban keletkezett és így lehetővé teszi a bűncselekmény megvalósulására, 
illetve az elkövetőre vonatkozó következtetések levonását. 
Szűkebb (traszológiai) értelemben a nyom a bűncselekmény elkövetése során a 
bűncselekménnyel, annak eseményeivel kölcsönhatásban keletkezett olyan fizikai elváltozás, 
amely visszatükrözi a nyomot létrehozó tárgy alakbeli, felületi, funkcionális sajátosságait, ezáltal 
lehetőséget nyújt a nyomképző tárgy azonosítására. 
A nyom képződésének folyamatában három tényező együttesen vesz részt: 
Nyomképző: egyaránt lehet valamely élőlény testrésze vagy élettelen tárgy (pl.: ujjak-ujjnyom). 
Nyomhordozó: azok az élő testek, élettelen tárgyak vagy talajrészek, amelyeken nyomképző 
objektumok hatására nyomok jöttek létre. 
Nyomképződési folyamat: A tárgyak különböző módon kerülhetnek egymással kölcsönhatásba, 
pl. érintéssel, nyomással, ütődéssel, feszítéssel, szúrással. 
A nyomok osztályozása: 
A nyomképző fajtája szerint 
Emberi testrészek nyomai: 
a) kéz- és lábnyomok, 
b) homlok-, orr-, áll-, arc-, fül-, kar- stb. nyomok, 
c) ajaknyomok, 
d) körömnyomok, 
e) fognyomok, 
f) fedett testrészek nyomai. 

Állatok testrészeinek nyomai: 
Eszközök, egyéb tárgyak, gépek nyomai: 
A nyomhordozón való megjelenésük szerint 
Térfogati (vagy benyomat): nemcsak síkbeli, hanem térbeli, mélységbeli kiterjedéssel is 
rendelkeznek, pl. cipőnyom a nedves kerti talajban. 
Felületi (vagy lenyomat): a nyomképző felületek síkban elhelyezkedő sajátosságainak 
leképezésére alkalmasak, pl. ujjnyomok, gumiabroncs nyomai; 
ezen belül: 
a) Réteglerakódási nyomok, pl. ajakrúzs a poháron. 
b) Rétegleválási nyomok, pl. meztelen talp nyoma a poros kövezeten. 
c) Egyéb (felületi) nyomok. 

A nyom keletkezésében közrejátszó hatások szerint 
Mechanikus nyomok azok, amelyeket mechanikai erő hoz létre, pl. ujjnyom, lábnyom. 
Termikus nyomok a hő, mint nyomképző hatására létrejött és a nyomképző tárgy sajátosságait 
tükröző elváltozások. Pl.: gépjármű forró kipufogó dobjának nyoma az emberi testen közlekedési 
balesetnél. 
Vegyi nyomok a nyomhordozó test anyagának különféle vegyi hatásokkal szemben 
megnyilvánuló reakciókészsége folytán jönnek létre pl.: savas autóakkumulátor az 
aljnövényzetben. 
Fotokémiai nyomok a fény (pl. napsugár) fotokémiai hatására jönnek létre pl.: tárgyak színének 
kifakulása; 
a) Statikus nyomok jönnek létre a nyomképző és a nyomhordozó tárgy egymáshoz 
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viszonyított oldalirányú elmozdulása nélkül. 
b) Dinamikus nyomok azok, amelyeknél a nyomképző és a nyomhordozó tárgy egymáshoz 

képest oldalirányban elmozdul. 

A nyomok biztosítása, felkutatása, rögzítése: 
A helyszínen mindenekelőtt nyomkutatási tervet kell készíteni. A végrehajtás során arra kell 
törekedni, hogy megállapítsák, milyen volt a helyszín egy-egy részlete a bűncselekmény hozzá 
kapcsolódó mozzanatának bekövetkezése előtt. Legelőször a szagnyomokat, majd a lábnyomokat 
és az ujjnyomokat, legvégül az eszköznyomokat kell rögzíteni. 
A nyomrögzítés módjai: 

• nyomleírás ,  
• fényképezés, videofelvétel, 
• rajzolás, 
• tapadó anyagon rögzítés (folia, cellux), 
• megmintázás (térfogati nyomok esetén), 
• eredetben biztosítás (ha a nyomhordozó elmozdítható, kivágható). 

A bűncselekmény helyszínén történő fényképfelvételek készítése (nyomrögzítés) a XIX. század 
második felében alakult ki. Egy akkoriban híres esetben Teleki gróf 1861-ben bekövetkezett 
rejtélyes halála kapcsán is használták már a helyszínfényképezést. Nyilvántartási célból 1870 óta 
készítenek fényképeket a bűnelkövetőkről. 
Testrészek nyomai (ujj- és tenyérnyomok, lábnyomok, egyéb emberi testrészek nyomai - 
fognyom, körömnyom stb. és nyilvántartásuk) 
Érdekességképpen a külső fül (fülkagyló) mérete és megjelenés az embereknél igen különböző, 
mindenkinél teljesen egyedi. Az ujjlenyomat felfedezése előtt ezért javasolták egyesek éppen a 
fület a bűnözők megkülönböztetésére. Ez egyébként meglepő javaslatnak tűnik, hiszen az 
elkövető ritkán hagyja „füllenyomatát” a helyszínen. Európa első bűnügyi nyilvántartását 
Itáliában szervezték meg 1865-ben. 

Bertillonage 
Névadója: Alphonse Bertillon, az 1821-ben született francia antropológus, kriminalista, a párizsi 
rendőrség személyazonosító hivatalának későbbi főnöke. Bertillon az emberi test különböző 
mérésén, illetőleg arcképen (ekkorra már elterjedt a fényképezés technikája) és részletes 
személyleíráson alapuló személyazonosító rendszert dolgozott ki. Korábban a rendőrségeknél a 
rovott előéletű egyénekről s a börtönökből kiszabadult gonosztevőkről csak a különös ismertető 
jeleket, pl. a sebhelyeket, csonkításokat, anyajegyeket stb. efféléket jegyezték fel. Bertillon 
megállapította, hogy az ember csontváza 20 éves korán túl majdnem változatlan méretekben 
marad meg. Kimutatta, hogy egyes emberek csontvázának méretei végtelen sok olyan arányt 
tüntetnek fel, amelyek más embernél ugyanabban a kombinációban nem fordulnak elő és ez 
alapon könnyű és pontos mérési módszereket dolgozott ki. 
Jellemző adatok a következő mérések: 
1. a magasság, a kiterjesztett karok hossza, az ülés magassága; 
2. a fej méretei: a jobb fül hossza és szélessége, a fej hossza és szélessége; 
3. a baloldal méretei: a lábnak, a középujjnak, a kisujjnak, az alsó karnak hossza; 
4. a szem színe, hét leíró adattal. 

A mérésekből nyert számokat az illető egyén különös ismertető jegyeivel (sebhelyek, anyajegyek, 
forradások), fényképfelvételeivel és származási adataival együtt egy-egy lapra jegyezték fel, s 
azután csoportosították az egyes lapokat. A gondos regisztráció erdményeként hatásos azonosító 
került a bűnüldöző hatóságok kezébe. 
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A Bertillonage-t 1882-ben kezdték Párizsban alkalmazni és rövidesen csaknem minden állam elfogadta 
a személyazonosításnak ezt a módszerét Helyenként változtatásokat is alkalmaztak, Magyarországon 
például Galton módszerével kombinálták az azonosító rendszert. 
Ma már azonban a Bertillonage elavult s azt rendszeresen már csak Franciaországban és Svájcban 
használják, a többi államokban kiszorította az ugyanezen célt szolgáló, de keresztülvitelében 
könnyebb, egyszerűbb és olcsóbb daktiloszkópiai személyazonosító rendszer. 
Az ujj- és tenyérnyomok keletkezését az teszi lehetővé, hogy az ujjvégződéseket fedő bőrrétegen 
lévő papilláris vonalak domborzataiban nagy számú pórust találunk, amelyeken keresztül 
izzadság távozik el az emberi testből. A bőrfodorszálakról leváló izzadság érintéskor az érintett 
tárgyon létrehozza a bőrfodorrajzolatok tükörképét. 
Már évezredek óta ismert volt az emberiség előtt, hogy az ujjnyomon lévő fodorszálak hálózata 
egyedi tulajdonság. Kínában a Tang dinasztia idején (i.sz. 618-907) már bizonyíthatóan 
használták az ujjlenyomatot azonosítási céllal okmányokon, de az ebben rejlő lehetőségeket egy 
évezredig nem használták ki. 
A modern időkben dr. Henry Fauld és Sir Francis Galton (1892-ben könyvet írt erről) figyelte 
meg, hogy az ujjbegyen lévő minták egyediek és egy életen át változatlanok, tehát alkalmasak az 
egyén azonosítására. Angliai lakosokon végzett vizsgálatai alapján kimutatta, hogy az 
ujjlenyomatok az élet folyamán nem változnak, hogy típusokba rendeződnek, és hogy az 
ujjlenyomatokat alkotó ún. bőrléceknek vannak olyan egyedi sajátosságai amelyek alapján 
minden ember megkülönböztethető a másiktól 
A daktiloszkópia a XX. század kezdetén Nagy-Britanniából indult ki. Jelentős szerepe van ebben 
Richard Edward Henry angol rendőrtisztviselőnek. Neki tulajdonítható a daktiloszkópiának a 
gyakorlatban való felhasználása. Olyan osztályozási rendszert dolgozott ki, amely révén a tett 
színhelyén talált ujjlenyomatról megállapítható, hogy benne van-e a rendőrségi nyilvántartásban 
vagy sem. Egy tízujjas központi daktiloszkópiai nyilvántartást vettek fel az adott ország 
jogszabályaiban megjelölt személyekről. Ennek révén a hamis nevet, eltérő adatokat használó 
bűnözőket, a bűncselekmény helyszínén nyomot hagyó ismeretleneket viszonylag könnyen 
lehetett azonosítani. 
Az ujjlenyomat vizsgálata a daktiloszkópia a krimináltechnika kiemelt jelentőségű területe. A 
kézujjak bőrfodorszálainak rajzolatait felhasználó személyazonosító eljárás nyilvántartási 
rendszere Magyarországon 1908 óta létezik. 
A daktiloszkópia három alapelve: 
a) A változatlanság azt jelenti, hogy az ujjbegyek papilláris vonalai, bőrfodorszálai a 

kialakulásuktól a megsemmisülésükig megtartják alapvető rajzolatukat (ha megsérül, vagy akár 
szándékosan ledörzsölik is a bőrfelszínt, az eredeti alakjában ismét helyreáll. A fodorszálak 
csak a bőr belső rétegeivel együtt semmisíthetők meg, de az ilyen „bőrátültetés” rendkívül ritka 
és költséges műtét és megtörténte általában felismerhető marad. 
b) Az egyediség azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatoknak más személynél meg nem 

ismétlődő jellegük van (Még az egypetéjű ikrek ujjlenyomatának rajzolata is különböző. Egy 
Galton nevű tudós számítása szerint egy a 64 milliárdhoz, hogy egyetlen ujj bőrfodorszál-
rajzolata egyező legyen). 
c) Az osztályozhatóság pedig azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok könnyen osztályozhatók 

is. Ma már az ujjlenyomatok szkenner segítségével kerülnek a nyilvántartási rendszerbe, így 
lehetőség van a nem teljesen jó minőségű lenyomatok vizsgálatára is. Erre szükség is van, mert a 
daktiloszkópiai nyomok jelentősége már a bűnelkövetők túlnyomó többsége előtt már ismertté 
vált (pl. kesztyű használat, a megérintett felületek letörlése). 
Az ujjnyomok kriminalisztikai jelentősége abban rejlik, hogy az emberi bőr fodorszálainak 
rajzolata nem változik, születéstől egészen a halálig, valamint a bőrfodorszálak rajzolata egyedi 
és nem ismétlődő. A bőrfodorszálak rajzolatában megkülönböztethető minták lehetőséget 

http://i.sz/
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nyújtanak az osztályozásra, ezáltal a nyilvántartásra. Az ujjnyomok felkutatására a helyszínen 
kézi nagyítót, valamint keresőlámpát (zseblámpa, esetenként jódgőzölő berendezést) 
alkalmaznak. Először azokat a tárgyakat és felületeket vizsgálják meg, amelyeket az elkövető a 
bűncselekmény mozzanatai során megfoghatott, vagy megérinthetett. Ezen tevékenység alapja a 
tettes helyszíni mozgásának gondolati rekonstrukciója. A nyomok jelentős része latens (szabad 
szemmel nem látható) nyom. 
A látens ujj- és tenyérnyomok előhívásának módszerei a következők: 
A) Fizikai módszerek: 
A porozási eljárásoknál különböző összetételű porszerű anyagokat alkalmaznak, amelyek 
erősebben tapadnak a helyszíni ujjnyom vonalain lerakódott anyagmaradványokba, mint a 
nyomhordozó felület többi részére. Alkalmazásának feltétele, hogy a nyomképző anyagon ne 
legyen olyan anyag (zsír, olaj, cukor), amelyre az előhíváshoz használt por letapadhat. A 
legelterjedtebb porfajták: argentorát por, grafitpor, keményítő jódkristályporral, fémoxidok (réz, 
cink, ólom, kobalt), vaspor, indigó por, fluoreszkáló porok, antisztatikus por, korom. 
Az elektrosztatikus előhívási módszernél az anyagok eltérő elektrosztatikus tulajdonságai 
használják fel a nyom előhívására olyan felületeken (pl. textiliákon), ahol más módszerrel nem 
lehet eredményt elérni. 

Az optikai eljárások közé tartozik a fényszóródás (üveget világítanak át fénnyel, amely az 
anyaglerakódáson szóródni kezd), a lumineszcencia (lézer felhasználásával bármilyen felületen 
alkalmas ujjnyom megjelenítésére) és az ultraibolya abszorpció, amely a visszaverő felület és az 
UV sugárzást elnyelő ujjnyom közötti kontraszt-különbségen alapul. 

B) Kémiai eljárások: 
jódgőzölés, 
ciánacrilátos gőzölés, 
ninhidrides, 
cinkklorid oldatos, 
ezüstnitrátos, 
benzidines eljárások. 
Az ujjlenyomat alapján történő nyilvántartás napjainkban a kriminalisztikán kívül más 
területeken is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, így például helyiségekbe, szoftverekbe 
(rendőrség, irodaházak, bankok, repülőterek) történő illetéktelen behatolás megakadályozásánál, 
beléptető biztonsági rendszereknél, számítógépes azonosításnál stb. 
Eszközök nyomai 
Az eszköznyomok 
• keletkezési mechanizmusa alapján megkülönböztetünk statikus és dinamikus 

eszköznyomokat; 
• kiterjedésük szerint térfogati és felületi nyomokat; 
• a nyomképző eszköz szerint pedig: 
a) ütőeszközök nyomai (pl.: balta, kalapács), 
b) vágóeszközök nyomai (pl.: kés, fejsze, véső), 
c) szúróeszközök nyomai (pl.: kötőtű, olló, tőr), 
d) feszítőeszközök nyomai (pl.: feszítővas, csavarhúzó), 
e) fúróeszközök nyomai,  
f) forgácsoló eszközök nyomai (pl.: gyalu, reszelő, csiszoló). 
g) közlekedési eszközök nyomainak szintén jelentősége van, hiszen több formában is 

kapcsolatba kerülhetnek a bűncselekménnyel: 
járművet használnak a bűncselekmény elkövetésekor segédeszközül (pl. a meneküléshez), 
járművel, mint eszközzel követik el a bűncselekményt (pl. embercsempészet), 
jármű a bűncselekmény tárgya, amelyre a bűncselekményt elkövették. 
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A hagyományos nyomszakértői munkára vagyon elleni, közlekedési balesetek kapcsán kerül sor, 
de nem ritka az élet ellenes bűncselekmények esetén való alkalmazása sem. A nyomszakértők a 
modern vizsgálati eszközök segítségével a mikroszkopikus méretű nyomokat is ki tudják mutatni. 
Mindehhez nemcsak megfelelő nagyítású mikroszkóp áll a rendelkezésükre, hanem olyan is, 
amely speciális szerkezeténél fogva nagyobb tárgyak vizsgálatát is lehetővé teszi. Abban az 
esetben, ha az elkövetés vélt eszközét a nyomozó hatóság lefoglalja, akkor próbanyom 
elkészítésével, amelyet a nyomhordozó felületnek megfelelő anyagból készítenek (fogászati 
viasz, ólom stb.) vizsgálja meg, hogy a helyszínen talált nyom az adott eszköztől származhatott-e. 
A nyomszakértői munkát nagyban megkönnyíti az a tény, hogy nincs két teljesen egyforma 
nyom, két teljesen azonos kés lenyomata is megkülönböztethető a szakember számára. Ezen 
túlmenően pedig a különbözőségek/azonosságok jól dokumentálhatók, tehát adott esetben 
könnyű egy kategorikus szakvélemény kialakítása és alátámasztása. 
Biológiai anyagmaradványok 
Az anyagmaradványok anyagok, tárgyak, ezek részecskéi, töredékei, amelyek a vizsgált 
eseménnyel összefüggésben személyek és tárgyak kölcsönös egymásra hatása során keletkeznek, 
és belső felépítésük, anyagi tulajdonságaik, vegyi összetételük alapján az eseményekről, 
személyekről, tárgyakról, megalapozott információval szolgálnak. 
Már a definícióból is látható, hogy a nyom és az anyagmaradvány alapvető különbsége, hogy az 
előbbi a nyomképző külső, míg az utóbbi a belső szerkezeti jellemzőkre ad útmutatót. 
Az anyagmaradványok speciális fajtája az ún. mikroanyagmaradvány. Ezek olyan esetekben 
keletkeznek, amikor két tárgy vagy személy, illetve személy és tárgy érintkezik. A 
mikroanyagmaradványok ellenállnak a megsemmisítési vagy eltűntetési kísérleteknek, jól 
tapadnak, és így sok esetben évek múlva is fontos bizonyítékul szolgálhatnak. 
Az eredetük (közvetlen forrásuk) szerint vannak: 

> Természetes forrású anyagmaradványok: 
élő szervezeti vagy biológiai anyagmaradványok 
emberi (pl. vér, haj, testváladékok, DNS), 
állati (pl. vér, szőr), 
növényi (pl. pollen, levéldarabka), 
ásványi (pl. kőzetdarabka, talajmaradvány). 

> Mesterséges forrású anyagmaradványok: 
szerves (pl. olaj, zsír, kábítószer), 
szervetlen (pl. fém, üveg, műanyag), 
vegyes (pl. egyes festékek) jellegűek. 
Kábítószerek 
A kábítószerek olyan egységes kémiai összetételű, több vegyületet magába foglaló, erős 
fájdalomcsillapító hatásuk vagy más jelentős terápiás hatásuk miatt többnyire gyógyszerként is 
alkalmazott anyagok, amelyek rövidebb vagy hosszabb idejű használata jellembeli változás 
kíséretében olyan megszokáshoz (dependenciához) vezet, amely veszélyes az egyénre és a 
társadalomra. A bűncselekmény megtörténte szempontjából rendkívül fontos lehet a kábítószer 
jogi fogalmának meghatározása. 
Kábítószeren az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett Egységes Kábítószer 
Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagokat, 
veszélyes pszichotróp anyagoknak az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, Bécsben 
aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagokat kell tekinteni. 



 85 

A kábítószerek többféleképpen osztályozhatók. 
1. Az előállítás szerint lehetnek: 

természetes alapú kábítószerek (ópium, heroin, morfin, kokain, marihuána /delta-9-THC/, 
hasis), 
szintetikus kábítószerek (codein, barbiturátok, amfetamin, LSD, nyugtatók). 
2. A hatásmechanizmus alapján: 

depressziós hatású kábítószerek (ópiátok, codein, barbiturátok, nyugtatók), 
stimulációs hatású kábítószerek (kokain, amfetamin), 
hallucinogén hatású kábítószerek (kannabisz, LSD, mescalin). 
3. A fogyasztás módja szerint: 

szívják (marihuána, hasis, ópium), 
szippantják, belélegzik (kokain), 
eszik, vagy isszák (LSD, morfin), 
injektálják (amfetamin, heroin, morfin). 
4. Jogi megítélés szerint: 

kábítószerek (ópium, morfium, heroin stb.), 
pszichotróp anyagok (amfetamin, barbiturátok, nyugtatók). 

18) Igazságügyi kézírásvizsgálat 
A krimináltechnika fontos részét képezi az igazságügyi kézírásvizsgálat, mely a grafológia egy 
külön területe. 
A kézírásvizsgálat elmélete egyrészt biológiai, másrészt tapasztalati alapokon nyugszik. 
A tétel tudományos alapját Pavlovnak a magasabb fokú idegtevékenységről szóló tanítása 
képezi, amely feltétlen és feltételes reflexekre épül. A feltétlen reflex veleszületett, míg a 
feltételes reflexeket tapasztalati úton szerezzük. Az egymástól független idegkapcsolatok 
rendszeresen ismétlődő, állandósuló összekapcsolódása dinamikus sztereotip rendszert alkot. 
Ez az íráskészség, amelynek alapját az agyi idegkapcsolatok képezik. Vagyis megállapítható, 
hogy tulajdonképpen 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 kézírás kettős kommunikáció: egyfelől tartalmi, verbális információkat hordoz, - ennek 
vizsgálata általában kívül esik a grafológiai módszereken, -  másfelől pedig  
metakommunikáció. A betűk formája, a vonalak alakítása, az írás papíron történő elhelyezése 
mind tudattalanul kommunikálja aktuális állapotunkat, a verbális tartalomhoz, a címzetthez 
való viszonyunkat, de jelentős mértékben tükrözi önmagunkról vallott tudattalan 
elképzeléseinket is. (Énkép, testséma, stb.) Például egy önmagát lendületes, dinamikus 
„macsó szerep”-ben megélő személy nagy valószínűséggel nem lassú, apró betűs, precízen 
kitett ékezetekkel fog írni, hanem az író szerepben is igyekszik önmagát dinamikusan 
megvalósítani. 

A kézírásvizsgálat célja lehet: 
az írás keletkezési körülményeinek megállapítása, 
az írás eszközének megállapítása, 
az íráskészítés módjának megállapítása, 
az írástevékenységet befolyásoló fontosabb külső tényezők (pl. alátét, szokatlan testhelyzet) 
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megállapítása, 
az írás eredetiségének megállapítása, 
az íráskészítő személyének megállapítása. 
Az összehasonlító írásvizsgálat módszere a felsorolt célok közül az utolsóra keresi a választ. 
Ilyenkor a kérdéses kézírás készítőjeként szóba jöhető személytől/személyektől kell 
összehasonlító mintát beszerezni. 
A személyazonosító célú írásvizsgáló módszer (írásazonosítás) alapja az a kijelentés, hogy 
minden ember kézírása egyedi. Kézírásunk azonban a külső és belső körülmények hatására 
változik. Ahogy a kriminalisztikai szakirodalom definiálja: „Az írásszakértői egyedi 
személyazonosítás módszerének a lényege, a vizsgált írások egyedi jellegének az elszigetelt, 
teljes feltárása, az egyes írásművekben megismert egyedi jellemzők módszeres 
összehasonlítása, majd az összehasonlítás során tapasztaltak értékelése alapján a 
véleményalkotás”. 
Az igazságügyi írásszakértői tevékenység nem jogi, hanem elsősorban tudományos 
(természet- és társadalomtudományi) ismereteken alapul, így a kriminalisztika foglalkozik 
vele. Az igazságügyi írásszakértői kézírásvizsgálat a krimináltechnika részét képezi, mint 
ahogyan a „nyomtan”, az „anyagmaradványok”, a „ballisztika” stb. is. A hatóság kirendelő 
határozatához nem csupán a kérdéses írást vagy annak másolatát csatolja, hanem az 
összehasonlító vizsgálathoz szükséges spontán-, vagy próbaírást, ill. annak másolatát is. E 
mellett a határozat tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre a hatóság választ vár, s 
a m e l y e k r e  a d o t t  v á l a s z o k  e l d ö n t h e t i k  a z  ü g y  k i m e n e t e l é t .  
Az összehasonlító vizsgálat célja a kérdéses és a próba- vagy spontán írásminták betűinek, 
betűkapcsolatainak összehasonlítása, s az egyezőségek és különbözőségek megállapítása. 
A vizsgálatnak az írás egészére ki kell terjednie, például a következő sajátosságokra: 
az íráshordozón való elhelyezkedésére (margók), 
az írás tagoltságára, 
a szavak és sorok közötti távolságra, 
a sorok irányára, 
a betűk nagyságára, dőlésére, 
a betűk kezdő- és befejező vonalainak nagyságára, irányára és alakjára, 
a cím vagy megszólítás és az aláírás elhelyezkedésére, 
a különös szokásból eredő kézírás-sajátosságokra (mint pl.: a kiemelések, rövidítések, 
javítások, oldalszámozások stb.), 
az aláírásokra. 
Az általános sajátosságok között szerepel, ám kiemelt jelentőségű az író személy kézmozgás-
rendszerét jellemző sajátosságok vizsgálata. Ide tartozik a kézírás kidolgozottsága, 
összetettsége, formai jellemzőinek analízise, a kézírás jellemző mozgásiránya, kiterjedése, 
folyamatossága, a kéznyomás foka. 
Mint ahogyan már említést nyert, minden ember írása más és más, az írás individualizálódik, s 
az egyén megjelenik saját írásában. Ezért is bír az írásszakértői vélemény legalább olyan nagy 
jelentőséggel a büntetőeljárásban, mint akár a daktiloszkópia, vagy az utóbbi évtizedekben 
felfedezett DNS-vizsgálat. Előnye az is, hogy nem csupán büntető, de polgári peres 
eljárásokban is jól használható, megalapozhatja a bírósági eljárást vagy magát a bírói döntést 
is. 

19) Igazságügyi lőfegyvertan 
Az igazságügyi lőfegyvertan (kriminalisztikai ballisztika) a krimináltechnika önálló szakága, 
amely a lőfegyver, lőszer és ezek alkatrészeinek tartásával, használatával kapcsolatos 
kriminalisztikai vonatkozású kérdésekre ad választ. Nincs két olyan lőfegyver, mely a 
használatkor azonos nyomokat hagyna a lőszeren. Olyanok ezek a kis jelzések, mint az 
ujjlenyomatok. A legnehezebb dolga azonban akkor van a ballisztikai szakértőnek, amikor a 
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töltényhüvelyről és a lövedékről kell kideríteni, milyen fegyverhez használták azokat. 
A lőfegyver olyan eszköz, amelynek csövéből gáz (lőporgáz, sűrített levegő stb.) segítségével 
7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú lövedék lőhető ki. 
A lőszer olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport, gyúlelegyet tartalmaz. 
A lőfegyverek alapvető jellemzői: 
a)  a cső kalibere,  
b)  a csőfurat kiképzése alapján a lőfegyver lehet sima csövű, illetve vont csövű 

(huzagolt), 
c)  a cső hossza,  
d)  a lőfegyver működési mechanizmusa alapján 

egyszerű lőfegyverek (vadászpuskák, sportpuskák és sportpisztolyok), 
ismétlőfegyverek (katonai puskák, futóvad lövő sportpuskák), 
forgórendszerű lőfegyverek (forgópisztolyok, forgódobbal készített puskák), 
az öntöltő lőfegyverek automatikusan végzik a kilőtt lőszerhüvely eltávolítását és a 
lőfegyver ismét tűzkész állapotba való helyezését. 

e)  az alkalmazott lőszer fajtája szerint a lőfegyver lehet golyós vagy sörétes, illetve 
vegyes. 

A lövési elváltozások két nagy csoportba oszthatók, alapvető és kiegészítő lövési 
elváltozásokra. 
Az alapvető lövési elváltozásoknak általában három fajtája van: 
1. Átmenő lövedék folytán keletkező lőcsatorna behatolási helyén bemeneti, ellenkező végén 

kimeneti nyílás található. 
2. Olyan lőcsatorna, amelynek végében a lövedék bent maradt (vaknyílás). 
3. Az érintőlövés útján keletkezett horzsolás. 

A kiegészítő lövési elváltozások jelentősége a lövés tényének, helyének megállapításánál és a 
lőtávolság meghatározásánál van. A kiegészítő lövési elváltozásokat a kilőtt lövedék után a 
csőből kiáramló igen nagy sebességű és nagy nyomású gázok feszítőereje, valamint a bennük 
áramló korom, lőpor és fémrészecskék lerakódása jellemzi. 
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20) Személyazonosítás 
A személyleírás az emberi test külső ismertetőjeleinek, az ember jellegzetes szokásainak 
egységes megjelölések segítségével felismerésre alkalmas módon történő írásbeli rögzítése. 
Az arc - sajátosságainak megfelelően - a személyleírás talán legfontosabb része. A fej és az 
arc alakját és méreteit a koponyaalkat határozza meg. A normál alkatú és alakú fej Schneickert 
meghatározása szerint tökéletesen proporcionált szabályos profilú, amely három egyforma, részre 
osztható: 
homlokrész - a hajhatártól az orrgyökig 
orr-rész - az orrgyöktől az orralapig 
ajakrész - az orralaptól az állcsúcsig terjed. 
Az emlékezeti arckép meghatározott személy arcképének mesterséges összeállítását jelenti. 
Ilyenek: 
grafikai portré, amelyet a kihallgatás során portrérajzoló készít, 
rajzkompozíciós eljárás, amikor különböző arcelemeket tartalmazó fóliákat vetítenek 
egymásra, 
ún. foto-robot, amikor egy kiválasztott arcképre retusálnak arcrészleteket fényképész 
segítségével, 
vetített mozaikportré, amelyet a köznyelvben fantomképnek is neveznek, vetítőgép 
segítségével arcszelvény-gyűjteményből válogatva állítják össze a képet, 
számítógépes módszer. 
A bűnügyek felderítésének módszerei és eszközei folyamatosan fejlődnek. A fejlődést, vagy 
fejlesztés iránti igényt folyamatosan táplálja az a tény, hogy a bűnügyekben általában kevés 
információ, illetve bizonyíték áll rendelkezésre. A kriminalisztikai eszközök és módszerek 
fejlődése kétirányú. Beszélhetünk egyrészt a krimináltechnikai módszerek és eszközök 
fejlődéséről. Ezt a műszaki, technikai tudományok fejlődése hozza magával (pl. DNS- 
vizsgálat módszerének kifejlesztése, az újabb és újabb számítógépes eszközök egyre 
szélesebb körű felhasználása, speciális műszaki eszközök kifejlesztése). A műszaki 
tudományok fejlődése által kiváltott krimináltechnikai fejlődés mellett megfigyelhető 
azonban a kriminálmetodika fejlődése is. Ezek módszerek általában egy-egy speciális 
kriminalisztikai problémához köthetőek. Olyan problémákról van itt szó, amelyek minden 
bűncselekmény, vagy a bűncselekmények nagy részének nyomozásánál felmerülnek. 
Az egyik ilyen jellegzetes probléma, hogy milyen bizonyító erőt tulajdonítsunk egy 
bizonyítéknak, illetve a rendelkezésre álló összes bizonyítéknak. 
A profilalkotás módszere (modus operandi) a holtpontra jutott nyomozások 
továbbfolytatását célozza. Arra az erőszakos bűncselekmények helyszínén gyakran feltett 
kérdésre igyekszik választ adni, hogy „ki képes arra, hogy ilyesmit tegyen? Lényege, hogy 
visszanyúlnak egy a múltban elkövetett, és már felderített hasonló, vagy azonos jellegű 
bűncselekményhez, és ez alapján vonják le a következtetéseket az elkövető személyes 
tulajdonságaira. 
Előfordulhat, hogy a bűncselekmény helyszínén csak olyan nyomok vannak, amelyek a 
hagyományos kriminalisztikai eszközökkel nem vizsgálhatók, nem használhatók fel az 
elkövető felderítése érdekében végzett munkához. Az I. világháborút követően, amikor a 
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bűnözés a mai tendenciákhoz hasonlóan elkezdett szakosodni, és megszaporodtak a szexuális 
jellegű, valamint a sorozat-bűncselekmények, akkor az ismeretlen elkövető által végrehajtott 
bűncselekmények felderítési eszközeként jelent meg a modus operandi rendszer. 
Egyes súlyos bűncselekményfajtáknál nem engedhető meg a nyomozás megszüntetése, a 
társadalomnak nagyon nagy és sokszor sürgős érdeke fűződik az elkövető mielőbbi 
azonosításához és elfogásához (pl. sorozatjelleggel elkövetett erőszakos cselekmények). 
A modern profilalkotás alapító atyjának Hans Gross tekinthető, aki 1893-ban megjelentetett 
könyvében kifejtette a modus operandi jelentőségét. Gross kifejti például a lopásról írott 
részben, hogy a helyszínen hagyott jellegzetes nyomok alapján hogyan lehet az ismeretlen 
tetteses lopásokat a jellegzetességeik szerint csoportosítani, illetve a már ismert tettes 
jellegzetességeit az ismert lopások jellegzetességeivel összekapcsolni. Modus operandi 
jellegzetesség például, hogy az elkövető zártörés módszerével hatolt be a lakásba, vagy, hogy 
fekete símaszkot viselt az elkövetés alatt. Elkövetői névjegyként (aláírás-jellegű 
cselekményként) értékelhető például Magyarországon a „whiskys rabló” ismert magatartása, 
hogy az elkövetés előtt minden esetben egy, a kiszemelt bankkal szemközt fekvő bárban 
whiskyt ivott. Aláírás-jellegű cselekményként értékelhető továbbá, amikor az elkövető 
babonából a székletét hagyja ez elkövetés helyszínén, hogy ezzel megnehezítse a 
bűncselekmény felderítését. 
A modus operandi ma is a profilalkotás alapját képezi. Látványos eredményt ért el a 
profilalkotás gyakorlati alkalmazásával Dr. James A. Brussel, New York-i pszichiáter. Saját 
páciensei kezelése során Brussel sok ismeretet szerzett a bűnelkövetők személyiségéről és 
szokásairól, illetve a személyiség és a viselkedés kapcsolatáról. Az 1940-es és ’50-es években 
hosszú robbantássorozat volt New Yorkban. Nem kevesebb, mint 37 bombát helyezett el az 
elkövető vasútállomásokon és színházakban. Brussel által a helyszínen készült felvételek, és 
az elkövető rendőrséghez intézett gúnyos leveleinek felhasználásával készített profil szinte 
teljesen ráillett az elkövetőre, akit hamarosan kézre is kerített a rendőrség. A nyomozás során 
Brussel elkészítette az addig ismeretlen elkövető személyiségrajzát a rendelkezésre álló 
nyomok és információk alapján. Az elkészített személyiségprofil szerint a tettes paranoiás, 
gyűlölte az apját, az anyja gyötrően szerette őt, Connecticut államban élt, átlagos testalkatú, 
középkorú, külföldön született, római katolikus, egyedülálló, anyjával vagy leánytestvérével 
együtt élő, kétsoros öltönyt viselő személy volt. Később a rendőrség elfogta George Metesky-
t, akire a leírás pontosan ráillett, még a kétsoros öltöny is stimmelt. 
1972-ben az FBI létrehozta külön viselkedéstudományi egységét. 
A cél, hogy ismeretlen tettes esetén a nyomozók behatároljanak egy elkövetői kört, egy olyan 
közeget amelyben könnyebb a tettes utáni kutatás, és az így gyanúba keveredett személy(ek) 
ellen további bizonyítékok megszerzése. Számítógépes módszerrel ez gyorsítható, könnyíti a 
profilalkotás folyamatát. Fantomkép készítéshez is szokták hasonlítani, a módszert, és 
párhuzamot vonnak a profilalkotó és a grafika készítője között az alapján, hogy a grafikus jól 
ismeri az egyes arctípusokat, a profilkészítő pedig jól ismeri az egyes bűnözői 
viselkedésmintákat. 
Mindent összevetve a profilalkotás egy olyan módszer, aminek a nyomán el lehet indulni, ha 
ismeretlen elkövető a tettes. A nyomozás mintegy első lépéseként betájolhat egy gyanúsítotti 
kört, amiből további módszerek, eszközök segítségével (pl. hazugságvizsgáló) eljuthatnak a 
tetteshez. 
A profilalkotástól azonban nem lehet csodát várni, hiszen nem pontosan határozza meg az 
elkövető személyét, és nem mentesít az egyéb nyomozási cselekmények elvégzése alól. 
Bizonyítékként nem értékelhető, de nagy segítséget nyújthat a bizonyítási eszközök 
felkutatásában. 
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21) A krimináltechnika speciális területei 
Mikroméretű anyagmaradványok az igazságügyi szakértői bizonyításban 
A bűncselekmények elkövetése során végbemenő változások nem okoznak mindig látványos 
elváltozást a külvilágban. Számtalan esetben árulkodnak azonban a történtekről azok a 
mikroszkópikus méretű anyagmaradványok, amelyek a vizsgált esemény során odatapadnak, 
megakadnak, rászállnak, felkenődnek az egyes vizsgált tárgyakra. Kriminalisztikai 
eszközökkel a vizsgált tárgyak érintkezése, és az idegen eredetű anyagmaradványok 
származásának a helye bizonyítható. Ilyen mikroméretű anyagmaradványok például az 
egymással való érintkezés során a ruházaton maradó textilszálak, a betört üveg megtapadó 
szilánkjai, a páncélszekrény feltörése közben a ruházatra hulló fémreszelék, az elsődleges 
lőpornyom stb. Az ilyen mikroméretű anyagmaradványok sok előnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek a bizonyítás szempontjából. Az egyik ilyen előnyös tulajdonságuk, hogy hosszú 
ideig megmaradnak a különböző eszközökön, ruhadarabokon, másrészt pedig, hogy jelenlétük 
azon kívül, hogy megcáfolhatatlan tény, segíthet az események rekonstruálásában is. 
Vizsgálatukon keresztül olyan kérdésekre is választ kaphatunk, hogy „hogyan, mikor, hol és 
mivel” történt az adott bűncselekmény elkövetése. Ezen tárgyi bizonyítékok esetében fontos 
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a bűnjelkezelési és vizsgálati módszerek pontos 
betartása. 
A mikroméretű anyagmaradványok kapcsán a szakértők nem minden esetben adnak 
kategorikus véleményt. Ennek az az oka, hogy a bevizsgált műanyagok, texilrázadékok, 
fémszemcsék tömegtermékek maradványai. Ezért a szakértő gyakran használja a 
„származhat” kifejezést székvéleményében. Az esemény sajátosságai alapján ezt statisztikai 
alapú számításokon alapuló valószínűségi érték hozzárendelésével egészíthetik ki. 
Egy elektronmikroszkóppal pl. fémötvözetek, festékek kémiai összetételét is meg tudják 
állapítani, és képileg grafikon segítségével megjeleníteni. Sok olyan tény bizonyítható a 
segítségével, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt. Abban az esetben, például, ha a baleset 
pillanatában égett a fényszóró, ami a baleset során összetört, akkor az izzószálakon az 
összetört üvegbúra mikroszkópikus méretű üvegcseppjei megtalálhatóak, valamint az izzószál 
felülete a ráégett portól sötét színű. Ez az elektronmikroszkóp segítségével egyértelműen 
megállapítható és dokumentálható. 
A modern tudományos eszközök, a számítógépes technika fejlődése, és az automatizálás 
azonban csak segédeszköze annak, hogy a büntetőeljárás keretében minél pontosabban meg 
lehessen állapítani a tényállást, és ez alapján igazságos ítéletet szülessen. Az emberi 
gondolkodást, az empátiát, a szintetizáló elmét azonban semmilyen más eszköz sem 
helyettesítheti. 
A klasszikusnak számító biológia, kémia, ballisztika, fényképezés stb. módszerei mellé 
napjainkban újdonságként felsorakozott a számítástechnika (benne például az emberi hang és 
a hanghordozók komputerizált vizsgálata), az antropológia (az archeológiai vonatkozások 
hangsúlyozásával), a bizonyítékelemzés, a tűzesetek (fire science) és robbantások 
(explosions) speciális eszközökkel történő nyomozása stb. is. 
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Bayes analízissel például a terhelt bűnösségének matematikai valószínűségét tudjuk 
kiszámolni a rendelkezésre álló bizonyítékok alapulvételével; 
Biometriai módszerek 
A biometriát legjobban úgy határozhatjuk meg, mint olyan mérhető testi, illetve 
viselkedésbeli jellemvonások összességét, amelyek mérése alkalmas arra, hogy egy adott 
személy azonosságát ellenőrizni lehessen. Általában a következőket szokták megemlíteni: 
ujjlenyomat ellenőrzés 
retina és írisz letapogatás 
kézgeometria vizsgálat 
hanganalízis 
arcfelismerés és egyéb technikák. 
Ez utóbbiak közé szokták sorolni pl. a fül alakjának az elemzését, az arc hőtérképének, a 
talplenyomat, hangtónus, DNS genotípus, fehérvérsejt antigén, az arc vagy a csukló erei 
hálózatának vizsgálatát, de ma már a számítógéphez tartozó egér mozgatása is alkalmasnak 
tűnik, hogy annak alapján egyedi, személyazonosításra alkalmas algoritmusokat lehessen 
kidolgozni. 
DNS (genetikai ujjlenyomat) a kriminalisztikában 
Az igazságügyi orvosszakértői munkában hasznosítható a genetikai ujjlenyomat technikája, 
mely során a gyanúsított személyt úgy azonosítják, hogy a DNS-ét a bűncselekmény 
helyszínéről származó minta DSN-ével hasonlítják össze. 
A DNS-vizsgálat főleg akkor segíthet a nyomozásban, ha a gyanúsított mindent tagad, hiszen 
a helyszínen összegyűjtött anyagmaradványok alapján a tettes könnyen azonosítható. 
Az ujjlenyomathoz hasonlóan minden embernek egyedi a DNS-felépítése. A bűntény 
helyszínén talált hajszálból, a pici hajkorpából, de akár egyetlen molekulából is 
megállapítható, hogy ki járt ott, ki jöhet szóba gyanúsítottként. 
Sokáig csak az ujjnyomat összehasonlító vizsgálata nyújtott lehetőséget azon kérdés 
eldöntésére, hogy adott személy járt-e a bűncselekmény helyszínén. Hosszú időn át folytatott 
kutatás után 1985-ben történt az áttörés a „DNS-ujjnyomat technika” kidolgozása révén. 
Ezzel lehetővé vált a biológiai anyagmaradványok azon vizsgálata, amelyek ugyanúgy 
alkalmasak az egyének egymás közötti megkülönböztetésére, mint az ujjnyomat. A DNS 
vizsgálatok jelentős áttörést jelentettek a kriminalisztikában is, rövid idő alatt nagyon gyors 
fejlődésen ment keresztül ez a tudományterület. Ennek számos oka van. Egyrészt számtalan 
olyan biológiai anyagmaradvány vizsgálata vált lehetővé, amelyeket korábban nem lehetett 
vizsgálni. Nem szükséges, hogy a minta (vér, ondó, nyál, haj stb.) sok DNS-t tartalmazzon, 
elméletileg egyetlen DNS-szál is elegendő. A DNS-szakaszok elrendeződése adja ki a DNS-
ujjlenyomatot. Mivel van (csekély) valószínűsége annak, hogy két személy ugyanazzal a 
szekvenciával rendelkezzék, a technika jelenleg inkább a bűnösség kizárására alkalmas, 
mint a bizonyítására. Az egyezés mindazonáltal erősen valószínűsíti a bűnösséget. 

A gyors fejlődés másik oka, hogy egy DNS minta alapján felállított azonosítás egyes 
esetekben még komolyabb bizonyító erővel is rendelkezhet, mint egy ujjnyomat. A DNS 
vizsgálatra alkalmas biológiai anyagmaradványok ugyanis általában jellemző módon 
keletkeznek. Gondoljunk csak a vérre, ondóra, vagy körömkaparékra. Szintén nagy szerepe 
lehet a DNS vizsgálatoknak az ártatlanul gyanúba keveredettek tisztázásában. Az Egyesült 
Államokban például több régebbi ügy utólagos szakértői vizsgálatát végezték el, és a DNS 
vizsgálatok több korábban elítélt vádlott felmentéséhez vezettek. Elsősorban élet és vagyon 
elleni bűncselekmények esetén használják fel a szakértői bizonyításban a DNS vizsgálatot, de 



 92 

nem ritka a közlekedési balesetek bizonyítási eljárásaiban sem. (pl. az autón maradó 
bőrfoszlány maradványok összehasonlítása a sértetti mintával). Ma már a nyilvántartásba vett 
bűnelkövetőről az ujjlenyomat mellett, a DNS tesztmintája is szerepel az adatbanki 
nyilvántartásban. 
Poligráfos vizsgálatok 
A poligráfos hazugságvizsgálat kezdeti egészen Cesare Lombroso által végzett kísérletekig 
nyúlnak vissza. Elsőként ő végzett olyan kísérleteket, amelyek a hazugság leleplezésére 
alkalmasak. Ő a vérnyomás és a pulzus segítségével igyekezett következtetéseket levonni a 
meghallgatott személy vallomásának valóságtartalmára vonatkozóan. A hazugságok 
bizonyítására az orvostudományban használatos hydrosphymographot használta. Az eszköz 
egy vízzel teli vázához hasonlított, melynek a tetején egy kaucsuk membrán úszott, ami a 
vérnyomásban és pulzusszámban hirtelen bekövetkezett változások hatására kimozdult. Az ő 
E kísérletet követően számos eszköz igyekezett a hazugság kísérőjelenségeként végbemenő 
fiziológiai változások (vérnyomás, pulzus, légzési ciklus) mérésére. A mai poligráf ősét 
1921.-ben Kaliforniában készítette el John Larsson rendőrtisztviselő, amely a három 
jelenséget, a vérnyomást, a pulzust és a légzést együttesen mérte. Ezzel egy időben 
vizsgálták a bőr bioelektrikus jelenségeinek vizsgálatát is, valamint az izom működését a 
kihallgatási szituációban. Ezt követően folyamatosan elterjedt a poligráf használata, 
gyártásával iparvállalatok foglalkoznak, és egyes országokban, pl. az Egyesült Államokban 
nemcsak a büntetőeljárás-jog területén alkalmazzák. (A szó jelentése görög eredetű, 
„többféle írást” jelent.) Érdekesség, hogy a nünbergi per folyamán is alkalmazták a 
készüléket. Ma Magyarországon hatcsatornás rendszerű (hat élettani jelenséget vizsgáló) 
hazugságvizsgáló működik, szakemberek szerint ennyi elegendő a biztonságos 
véleményalkotáshoz. 
A módszer funkcióját tekintve segíti a nyomozóhatóság és az ügyész munkáját az elkövetők 
azonosításában, az eltűnt személyek és a bizonyítékok felkutatásában. További lehetősége az 
eljárásnak, hogy segíthet kiszűrni az ártatlanul gyanúba keveredetteket. 
Maga a készülék egy sokcsatornás regisztráló készülék, amelyik képes az emberi 
szervezetben egyszerre lezajló változások mérésére. 
Magyarországon a 1970-es évek végén kezdték elvétve alkalmazni. A kezdeti bizalmatlanság 
ellenére ma már bevett módszernek tekinthető, és évente 450-500 vizsgálatot végeznek el az 
1992-ben felállított ORFK Kriminálpszichológiai Laboratóriumában. A vizsgált ügyek 
számának túlnyomó többségét az élet elleni, valamint a rablási ügyek teszik ki. 
A szabad bizonyítás elvének megfelelően a büntetőeljárásban szabadon felhasználható 
minden olyan eszköz, és bizonyíték amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet, a 
hatóságok ezeket egyenként és összességükben szabadon értékelik, és ezen alapuló 
meggyőződésük szerint bírálják el. 
A poligráfos vizsgálat elvégzéséhez a gyanúsított beleegyezése szükséges, a törvény pedig 
kizárja a fiatalkorúakat a poligráffal vizsgálható személyek köréből. 
Ha a poligráfos vizsgálat során nem sértették meg a törvény rendelkezéseit, akkor annak 
eredménye bizonyítékként felhasználható. 
A megfelelő vizsgálat lefolytatásának tárgyi feltétele a megfelelő eszközön kívül a helyesen, 
célravezetően összeállított kérdéssor, és a célra alkalmas vizsgálati helyiség, ahol semmilyen 
tárgy dekoráció nem vonja el a fegyelmet a vizsgálattól. Ami azonban a legfontosabb, azon 
túl, hogy a gyanúsítottnak írásos beleegyező nyilatkozatot kell adnia a vizsgálat 
lefolytatásához, egyrészt megfelelő egészségi állapotban kell lennie, másrészt meg kell 
legyen benne az együttműködési haj lam. 
A legmegbízhatóbb módszernek a feszültségcsúcs-tesztet tekintik a szakemberek, melynek 
lényege, hogy hasonló tartalmú és valószínűségű információk közé helyeznek egy olyan tényt, 
amely csak annak számára kritikus, aki a cselekményt elkövette. A kérdésekre igennel, vagy 
nemmel lehet válaszolni. Ennél a módszernél különösen fontos, hogy a kérdéseket csak az 
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elkövető és a rendőrség ismerje. Magyarországon is leginkább ezt a módszert alkalmazzák. A 
poligráfos vizsgálat eredményének valószínűsége 70-90% körül mozog. A poligráfos 
vizsgálatról készült szakvéleménynek - a szükséges feltételek megléte esetén - tehát lehet 
bizonyító értéke. 

A poligráfos vizsgálatnak lélektani hatása is jelentősséggel bírhat. 

A hullatoilette 

A hullatoilette a krimináltechnika sajátos részterülete. Ennek során egy koponya meglétében 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. 
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Önellenőrző kérdések: (Btk. Különös rész) 
 
1) Milyenek lehetnek megjelenési formájukat tekintve a különös részi törvényi 

tényállások? 
2) Melyek a különös részi tényállás alakzatai? 
3) Ismertesse az állam elleni bűncselekmények jellemzőit! 
4) Ismertesse az emberiség elleni bűncselekmények jellemzőit! 
5) Milyen címekre oszlik a személy elleni bűncselekmények fejezete? 
6) Melyek az emberölés minősített esetei? 
7) Milyen büntetési tétele van az emberölés előkészületének és a gondatlan emberölésnek? 
8) Mi az erős felindulásban elkövetett emberölés jellemzője? 
9) Melyek a könnyű testi sértés bűncselekmény jellemzői? 
10) Hogyan alakul az életveszélyt vagy halált okozó testi sértés és az emberölés 

egymáshoz való viszonya? 
11) Melyek a halált okozó testi sértés legfontosabb jellemzői? 
12) Mikor valósul meg a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény? 
13) Mikor valósul meg a személyi szabadság megsértése bűncselekmény? 
14) Mikor valósul meg a magánlaksértés bűncselekmény és melyek a minősített esetei? 
15) Sorolja fel a zaklatás bűncselekmény jellegzetességeit! 
16) Mit jelent a visszaélés személyes adattal bűncselekmény? 
17) Mikor valósul meg a rágalmazás bűncselekmény? 
18) Melyek a becsületsértés tényállási elemei? 
19) Mi a különbség a rágalmazás és a becsületsértés között? 
20) Milyen logikai sorrend figyelhető meg a közlekedési bűncselekmények fejezeten belüli 

elhelyezkedésénél? 
21) Milyen tevékenységek jelenthetik a közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt? 
22) Milyen különbség van a vasúti, légi, vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti 

veszélyeztetés bűncselekmény között? 
23) Mikor állapítható meg a közúti baleset okozása bűncselekmény? 
24) Mikor bűncselekmény és mikor szabálysértés a járművezetés ittas vagy bódult 

állapotban? 
25) Mikor állapítható meg a cserbenhagyás bűncselekménye? 
26) Mikor valósul meg a tartás elmulasztása bűncselekmény? 
27) Mikor valósul meg az erőszakos közösülés bűncselekménye és melyek a 

bűncselekmény minősített esetei? 
28) Soroljon fel három rendészeti bűncselekményt! 
29) Mikor valósul meg az államtitoksértés bűncselekménye? 
30) Mi a zugírászat? 
31) Mi a hivatalos személy által elkövetett passzív vesztegetés? 
32) Mi a gazdasági passzív vesztegetés? 
33) Milyen különbségek vannak az aktív hivatali és gazdasági vesztegetés között? 
34) Soroljon fel öt közbiztonság elleni bűncselekményt! 
35) Mi az állatkínzás? 
36) Mi a garázdaság? 
37) Mi az önbíráskodás és mennyi a büntetési tétele? 
38) Milyen különbség van a közokirat-hamisítás és a magánokirat-hamisítás büntetési 

keretei között? 
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39) Soroljon fel ötöt, a gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények közül! 

40) Mi a csődbűncselekmény? 
41) Soroljon fel öt vagyon elleni bűncselekményt! 
42) Mi a lopás és a sikkasztás közötti különbség? 
43) Mikor minősülhet egy szabálysértési értékre elkövetett lopás bűncselekménynek? 
44) Mi a csalás? 
45) Mi a zsarolás? 
46) Mi a jogtalan elsajátítás 
47) Mi az orgazdaság? 
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Önellenőrző kérdések: (kriminológia, kriminalisztika) 
48) Mivel foglalkozik a kriminológia tudománya? 
49) Melyek a kriminológia jelenkori legfontosabb kutatási területei? 
50) Milyen területtel foglalkozik a viktimológia? 
51) Melyek a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésének lehetséges formái? 
52) Milyen módon tanulmányozható a rejtett bűnözés? 
53) Milyen részekre osztható a kriminalisztika? 
54) Minek alapján osztályozhatók a nyomok? 
55) Melyek a nyomrögzítés módjai? 
56) Mi a bertillonage? 
57) Melyek a daktiloszkópia alapelvei? 
58) Milyen természetes és mesterséges forrású anyagmaradványokat ismerünk? 
59) Mi lehet a kézírásvizsgálat célja? 
60) Melyek a lőfegyverek alapvető jellemzői? 
61) Milyen módszerekkel állítható össze az emlékezeti arckép? 
62) Mire szolgál a profilalkotás módszere? 
63) Milyen vizsgálatokat jelenthetnek a biometriai módszerek? 
64) Mi a DNS vizsgálat szerepe a kriminalisztikában? 
65) Mikor alkalmazható a poligráfos vizsgálat és milyen bizonyító eredménnyel bír? 
66) Mi a hullatoilette? 
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