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A Tájékoztató célja  
 
A Tájékoztató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar biztonsági 
szakirányos hallgatói számára összefoglalja a büntetőjogi oktatással kapcsolatos 
legfontosabb információkat. 
A Tájékoztatóban nem említett kérdések tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában (ezután: Tvsz.) írt 
rendelkezések az irányadók. 
Kérjük a hallgatókat, hogy büntetőjogi tanulmányaik megkezdése előtt a Tájékoztató 
tartalmával alaposan ismerkedjenek meg! A Tájékoztatóban, illetve a Tvsz-ban nem 
szereplő - esetleg vitás - kérdésekkel kapcsolatban a kurzusvezető oktató ad felvilágosítást. 
 

A büntetőjog jelentősége a képzés rendszerében és az oktatás során elérendő cél 
 
A büntetőjog a bűnügyi tudományok rendszerében meghatározó jellegű, kiemelkedő 
jelentőségű jogág. Készségszintű ismerete szükséges ahhoz, hogy a hallgatók a bűnözéssel 
foglalkozó többi tudományágat (tantárgyat) megértsék és az ezek elsajátításához is szükséges 
elméleti és jogi alapokat megszerezzék. 
Az oktatás során elérendő célunk, hogy a hallgatók olyan elméleti felkészültséget és tételes 
jogi ismereteket szerezzenek, melyeknek birtokában - kiegészítve ezeket a gyakorlati 
tapasztalatokkal - alkalmassá válnak speciális jogalkalmazói feladatok ellátására, a 
törvényesség érvényre juttatására, valamint az időközben módosuló büntető jogszabályok 
megfelelő értelmezésére és alkalmazására. 
 

A Tájékoztató hatálya 
 
A korábbi egységes követelményrendszer differenciálása nyomán jelen tájékoztató a 
rendészeti igazgatás alapszak biztonsági szakirány hallgatóira vonatkozik. 
 



A büntetőjogi oktatás szervezése, az oktatási formák 
 
A büntetőjog oktatása a karon a Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének 
feladata. A Tanszék oktatóinak dolgozószobái az Oktatási épületben, a Büntetőjogi 
Tanszéken, illetve az Oktatási épület 2. emelet 225., 226. és 228. ajtószám alatt találhatók. 
A házi telefonmellékek a következők: 
 
19133-as mellék/  Prof. Dr. Polt Péter egyetemi tanár, tanszékvezető 
19135-ös mellék/ Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy, egyetemi tanár 
19137-es mellék/  Dr. Pallagi Anikó PhD. adjunktus  
19123-as mellék/  dr. Schubauer László mesteroktató  
19324-es mellék/  dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy tanársegéd 
 
A tantárgy oktatói: 
Prof. Dr. Polt Péter egyetemi tanár tanszékvezető; 
dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy tanársegéd 
 
A büntetőjogi alapismeretek oktatása két féléven keresztül tart. Egy félévben a büntetőjog 
Általános Része, egy félévben a Különös Része az oktatás tárgya.  
 
A/ A büntetőjogi oktatás szervezett formája 
 
1) Az előadás 
a) Az előadásokon rendszerezetten kifejtjük a büntetőjog alapvető ismereteit, valamint 
folyamatosan kiegészítjük a kötelező, írott tananyagot az új jogszabályokkal és a változó 
joggyakorlat ismertetésével. Az előadások tehát egyrészt rendszerező jellegük folytán 
megkönnyítik a felkészülést, másrészt új ismereteket is közölnek, s ennyiben a kötelező 
tananyag részét képezik; 
Az előadásokon a hallgatóknak jegyzetelniük kell. A jegyzeteket a kurzusvezető oktató 
félévenként jogosult ellenőrizni. Hiányzás esetén a jegyzetelést a jegyzet megfelelő részének 
feldolgozásával pótolni kell. 
Az előadásokon elhangzottak rögzítése elektronikus hangrögzítő készülékekkel csak az 
előadó - alkalmankénti - előzetesen megadott hozzájárulásával történhet. E rögzítési mód 
a jegyzetkészítést nem váltja ki. Hangsúlyozzuk, hogy az előadásokon készített jegyzet nem 
pótolja, csupán kiegészíti a kötelező tananyagot. 
 
2) A gyakorlat 
A gyakorlat aktív hallgatói tevékenységet kíván meg. A teljes idejű képzésben a 
csoportonként szervezett gyakorlatok alkalmasak arra, hogy a büntetőjog iránti személyes 
érdeklődést felkeltsék. A gyakorlatokon a tananyagot rendszerezzük, a nehezebben érthető 
büntetőjogi kérdéseket, valamint az előadásokon nem, vagy csak röviden érintett 
anyagrészeket megtárgyaljuk és a hallgatói felkészülést ellenőrizzük. A gyakorlatokra akkor is 
az előző előadásra tervezett teljes anyagból kell készülni, ha az előadáson nem jutott idő 
minden részkérdés kifejtésére. 
A gyakorlatokra a hallgatók hozzák magukkal a jegyzetüket és a Btk-t. A gyakorlatvezetővel 
a foglalkozás elején kell közölni (jelenteni) azt, ha a hallgató bármely okból nem tudott 
készülni. 
A gyakorlatvezető a mulasztás pótlásának idejét és módját a hallgatóval egyeztetve 
határozza meg. 



A gyakorlatvezetők a félév folyamán minden csoportnál előzetes bejelentés nélkül legalább 5 
röpdolgozatot íratnak, melyek a hallgatók felkészültségének ellenőrzését szolgálják. Hiányzás 
vagy elégtelen felkészültség esetén a gyakorlatvezető döntésétől függően szóban vagy írásban 
ezt is pótolni kell. A röpdolgozat írásának időpontját a gyakorlatvezető, mint erre utaltunk, 
nem köteles előre bejelenteni, annak témája a megíratást megelőző előadás anyagához 
kapcsolódik. Amennyiben a hallgató sorozatosan hiányzik, vagy sorozatosan elégtelen 
röpdolgozatot ír, a gyakorlatvezető jelzi a kurzusvezetőnek, aki a hallgató félévi aláírását 
megtagadja. 
 
B/ A büntetőjogi oktatás nem szervezett formája 
 
A konzultáció 
Kötelező a konzultáció akkor, ha a kurzusvezető oktató, vagy a gyakorlatvezető a hallgatót 
hiányzás vagy felkészületlenség miatt berendeli. Úgyszintén akkor is, ha a hallgató zárthelyi-, 
vagy röpdolgozatának eredménye elégtelen. 
A hallgató joga, hogy a tananyag elsajátítása során felmerült problémájával akár a 
kurzusvezető oktatóhoz, akár a tanszék más oktatójához forduljon. 
 
C/ Szakdolgozat készítés 
 
A hallgatók a kiadott témajegyzékből (lásd: Melléklet) választva készíthetnek büntetőjogi 
szakdolgozatot. Tanszékvezetői engedéllyel a meghirdetett témákon kívül más is választható. 
A szakdolgozat készítője a tanszékvezető által kijelölt konzultáns oktatóval legalább négy 
alkalommal köteles konzultálni, ennek megtörténtét a konzulenssel az erre szolgáló 
formanyomtatványon aláírásával igazoltatni. A konzultációk elmulasztása esetén a 
benyújtott szakdolgozatot nem fogadjuk el. Kettő, vagy több hallgatónak csak rendkívül 
indokolt esetben engedélyezi a tanszékvezető ugyanazon téma közös feldolgozását.1 
 
D/ A vizsgára bocsátás feltételei és a vizsgák 
 
A büntetőjog oktatása két féléven keresztül tart. Az első félévben a büntetőjog Általános 
Része, a második félévben a Különös Része az oktatás tárgya. A tantárgy két féléves 
tematikája kötöttek, kurzusai, a Büntetőjogi alapismeretek 1. és a Büntetőjogi alapismeretek 2. 
egymásra épülnek. A kurzusokra vonatkozó valamennyi információ tantárgyi programokból 
megismerhető. Hangsúlyozzuk, hogy bár a kreditrendszerben lehetőség van a soron következő 
kurzus felvételére, azonban ebből a vizsgára bocsátás feltétele a megelőző büntetőjogi 
kurzus - vizsgaidőszakban vagy vizsgakurzusban történő - teljesítése. A Büntetőjogi 
alapismeretek 1. tantárgyból a tárgyfelvételnek előfeltétele nincs. 
 
1) Dolgozatírás 
 
A szorgalmi időszak teljesítésének további feltétele, hogy a hallgató az oktató által előírt 
feladatait (zárthelyi dolgozat, röpdolgozat, házi dolgozat) legalább elégséges eredménnyel 
teljesítse, ezért minden - a büntetőjog oktatásával érintett félévben, egy alkalommal 
zárthelyi dolgozat vagy röp- illetve házidolgozat megíratására kerül sor, melynek 
kérdései a dolgozat íratásáig az előadásokon leadott tananyagból kerülnek összeállításra. A 
dolgozat időpontjáról a hallgatókat a kurzusvezető oktató időben tájékoztatja. 

                                                 
1 A szakdolgozat készítés részletes formai követelményeit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Tanulmányi Igazgatósága által kiadott „Hallgatói Tájékoztató” tartalmazza. 



Amennyiben a hallgató elégtelen eredményű dolgozatot ír, vagy hiányzik a dolgozat 
megíratásakor, úgy az adott félévben pótolnia kell az oktató által előírtak szerint. 
 
2) Vizsgára bocsátás 
 
A hallgatók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tanulmányi Hivatala 
által meghatározott időpontban, - a kurzus félévi aláírását követően - előzetes bejelentkezés 
alapján, szóbeli vagy írásbeli büntetőjogi vizsgát (kollokviumot) tesznek. 
A kurzusra vonatkozó aláírásra akkor van lehetőség, ha a hallgató a szorgalmi időszak során 
az évközi követelményeknek eleget tett - tehát sikeresen megírta a dolgozatokat, esetleges 
hiányzásait és mulasztásait meghatározott ideig pótolta - és ezért vizsgára bocsátható. 
Ellenkező esetben a kurzusvezető oktató köteles a félév aláírását megtagadni. Ezek a 
rendelkezések összhangban vannak a Tvsz. vonatkozó pontjaival. 
 
3) A vizsgákra történő felkészülés 
 
A hallgatók a tananyag részletes, egyéni feldolgozásánál a tanultak belső, logikai vagy oksági 
kapcsolatának a megjegyzésére fordítsanak külön figyelmet! Ne a jegyzet és tankönyvszöveg 
mechanikus felidézése legyen a cél, hanem a lényeg helyes kiemelése és megjegyzése. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egyes büntetőjogi alapfogalmak szó szerinti (törvény 
szóhangzata szerinti) megtanulására nincs szükség. Az Általános Rész alapvető fogalmainak 
(pl. szándékosság, gondatlanság, előkészület, kísérlet, tettes, társtettes, felbujtó, bűnsegéd, 
bűncselekmény fogalma, jogos védelem, végszükség) törvényi meghatározása ugyanis pontos, 
célszerű, rövid és könnyebben megtanulható, mint ugyanannak a fogalomnak saját szavakkal 
történő kifejtése. 
Az előbbiek nem jelentik azt, hogy az egész jogszabályi anyagot szóról- szóra „be kell 
magolni”, viszont azt igen, hogy bizonyos büntetőjogi definíciókat pontosan kell tudni, míg 
másoknál elegendő visszaadni - az adott törvényhely lényeges elemeinek felhasználásával, 
büntetőjogi szakkifejezésekkel - a jogszabály tartalmát. 
Alapvető követelmény a megtanult büntetőjogi ismeretek megfelelő alkalmazása, amely 
főként a jogesetek minősítése során fontos. 
A Különös Részben meghatározott büntetési tételeket nem kell megtanulni, ugyanígy nem 
kell tudni a „paragrafus-számokat” sem. 
A büntetőjogi tananyagot a vizsgára a hallgatóknak döntően egyéni tanulás során kell 
elsajátítaniuk, melyhez a különböző oktatási formák legfeljebb csak segítséget adhatnak. 
 
4) Vizsgák 
 
A hallgatók két félév során kollokviumi vizsgát tesznek, egy alkalommal a büntetőjog 
Általános Részéből, egy alkalommal a Különös Részéből. 
A vizsgákon a tételes jogi és az elméleti-, illetve az előadásokon elhangzott ismeretekről kell a 
hallgatóknak számot adniuk. 
A kollokviumi vizsgák írásban vagy szóbeli vizsgaként kerülnek kiírásra. 
A szóbeli vizsgák (kollokvium) során a vizsgáztató oktató – akár szóban, akár írásban - ún. 
alapkérdést (beugrókérdést) jogosult feltenni, amelyet rövid (max. 2-3 perces) gondolkodási 
idő után kell megválaszolni. Ha a vizsgáztató alapkérdést tesz fel, akkor ennek teljesítése 
előfeltétele a vizsgatétel húzásának. Amennyiben a hallgató az alapkérdésre nem megfelelő 
választ ad, abban az esetben a vizsgaeredménye elégtelen lesz. Ha a hallgató az alapkérdésre 
helyes választ ad, jogosult a kollokviumi tétel húzására , és a vizsga letételére. A kollokviumi 



tétel kihúzása után a feltett kérdésekre adandó válasz átgondolására felkészülési időt (15-20 
perc) biztosít a vizsgáztató. 
A vizsgáztató köteles elégtelen jegyet adni annak a hallgatónak, aki a kérdésekre nem tud 
értékelhető választ adni, illetve annak is, aki meg nem engedett segédeszközt használ. (A 
vizsgakérdéseket e Tájékoztató a IV. fejezetben tartalmazza.) 
Felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy a vizsgákon a meg nem engedett segédeszköz 
használata a vizsgáról való azonnali kizárással, a vizsga „elégtelen” osztályzattal való 
értékelésével, és jegyzőkönyvi figyelmeztetéssel jár. Azzal a hallgatóval szemben, aki a 
vizsgán (zárthelyi dolgozat során) mobiltelefont, vagy egyéb kép- vagy hangtechnikai, illetve 
egyéb kép- vagy hangtovábbító eszközt (headset, tablet, stb.) használ, a tanszék az előzőeken 
túlmenően még fegyelmi eljárást is kezdeményezhet. 



Tematika és irodalomjegyzék 
 
A/ A Büntetőjog Általános Részének tematikája 
 
A hallgatók - rövid jog-, és tudománytörténeti megalapozás után - a büntetőjog általános 
részének hatályos törvényi szabályozását és az ehhez kapcsolódó elméleti és jogalkalmazási 
ismereteket dolgozzák fel minden szakon azonos tematika alapján az alábbiak szerint: 
 
Téma száma  Téma címe 
----------------------------------------------------------- 
1. Büntetőjog és büntetőjog tudomány 
2. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete. A büntetőjog forrásai. A büntető 
 jogszabály értelmezése 
3. A büntetőjog alapelvei. A magyar büntető joghatóság. 
4. A bűncselekmény fogalma. 
5. A tényállások fajtái. Az általános törvényi tényállás szerkezete. 
6. Az általános törvény tényállás objektív elemei. 
7. Az általános törvény tényállás szubjektív elemei. 
8. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. 
9. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. 
10. A bűncselekmény elkövetői. 
11. A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat. 
12. A büntetés fogalma és célja. A magyar büntetőjog szankciórendszerének jellemzői. 
 
B/ Kötelező tananyag és jogszabályok a büntetőjog Általános Részéből 
 
 Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, ötödik átdolgozott kiadás, Rejtjel 

Kiadó, Budapest – Debrecen, 2017  
 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 
 a Kúria Általános Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai, a III., IV. számú Büntető 

Elvi Döntése, valamint az Általános Részt érintő BKv-i. 
 

C/ Tansegédletek a büntetőjog Általános Részének tanulmányozásához 
 
 Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések (RTF kiadvány, 1995.) 
 Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2014. 
 Blaskó: Általános Részi szemléltető táblák a büntető anyagi jog köréből, RTF - Rejtjel 

Kiadó 2000 
 Blaskó: A Legfelsőbb Bíróság fontosabb büntető anyagi jogi tárgyú jogegységi határozatai, 

tansegédlet, első kiadás, 2012 
 
D/ Ajánlott szakirodalom 
 
Az ajánlott szakirodalmak listája a kar bűnügyi és rendészeti igazgatási bsc. szakai részére az 
aktuális félévre készült tájékoztató és bibliográfia megfelelő azonos pontja alatt tekinthető meg. 
A kiadvány a Tanszék honlapján elektronikus formában elérhető. 
 
 
 
 



E/ A Büntetőjog Különös Részének tematikája 
 
A hallgatók a büntetőjog különös részének a jelen tájékoztató kiadásának időpontjában hatályos 
törvényi szabályozását (az új Btk-ra vonatkozó előzetes tájékoztatással) valamint az ehhez 
kapcsolódó elméleti és jogalkalmazási ismereteket dolgozzák fel minden szakon azonos 
tematika alapján az alábbiak szerint: 
 
Téma száma  Téma címe 
--------------------------------------------------------- 
1. Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 
2. Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények 
3. Az emberi szabadság elleni bűncselekmények  
4. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
5. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények 
6. A környezet és a természet elleni bűncselekmények 
7. A korrupciós bűncselekmények   
8. A hivatali bűncselekmények   
9. A hivatalos személy elleni bűncselekmények 
10. A közbiztonság elleni bűncselekmények  
11. A köznyugalom elleni bűncselekmények 
12. A közbizalom elleni bűncselekmények 
13. A vagyon elleni bűncselekmények 
14. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények 
 
F/ Kötelező tananyag és jogszabályok a büntetőjog különös részéből 
 
 Blaskó- Madai– Pallagi– Polt- Schubauer: Büntetőjog Különös Rész I. (Rejtjel Kiadó 2018) 
 Blaskó– Hautzinger- Pallagi- Polt- Schubauer: Büntetőjog Különös Rész II. (Rejtjel Kiadó 

2018) 
 a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C.tv. 
 a Kúria Különös Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai és BKv-i 

 
G/ Tansegédletek a büntetőjog különös részének tanulmányozásához 
 
 Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések, RTF kiadvány, 1995 
 Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2014.) 
 Blaskó: A Legfelsőbb Bíróság fontosabb büntető anyagi jogi tárgyú jogegységi határozatai, 

tansegédlet, első kiadás, 2012 
 
H/ Ajánlott szakirodalom 
 
Az ajánlott szakirodalmak listája a kar bűnügyi és rendészeti igazgatási bsc. szakai részére az 
aktuális félévre készült tájékoztató és bibliográfia megfelelő azonos pontja alatt tekinthető meg. 
A kiadvány a Tanszék honlapján elektronikus formában elérhető. 



Kollokviumi kérdések 
 
 
Általános Rész 
 
1. A büntetőjog fogalma, feladata, célja és tárgya. A büntetőjog- tudomány fogalma.  
2. A magyar büntetőjog alapelvei. A Magyar büntető joghatóság.  
3. A hatályos büntetőjog forrásai. 
4. A büntetőjogszabály rendszere, szerkezete. A büntetőjogszabály értelmezése. 
5. A bűncselekmény fogalma. A bűncselekmény súly szerinti osztályozása. 
6. A tényállás fogalma és fajtái. Az általános törvényi tényállás szerkezete. 
7. Az általános törvényi tényállás objektív elemei.  
8. Az általános törvényi tényállás szubjektív elemei.  
9. A büntethetőségi akadályok rendszere, az akadályok eltérő jogi természete. 
10. A beszámítást kizáró vagy korlátozó okok. 
11. A jogos védelem. A végszükség. A cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró, 
 Btk-ban nem nevesített okok. Az elöljáró parancsa. 
12. A tévedés fogalma és fajtái, a jogilag irreleváns tévedések. 
13. A büntetőjogi felelősséget kizáró egyéb okok. 
14. A büntethetőséget megszüntető okok  
15. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai (stádiumok). 
16. A bűncselekmény elkövetői.  
17. A bűnkapcsolati alakzatok.  A társas bűnelkövetési alakzatok.  
18. A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat.  
19. A büntetőjogi büntetés fogalma. A Btk. jogkövetkezményi rendszerének jellemzői.  
 
Különös Rész 
 
1. Emberölés. Erős felindulásban elkövetett emberölés. 
2. Testi sértés.  
3. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
4. Segítségnyújtás elmulasztása. Cserbenhagyás. 
5. Emberrablás.  
6. Személyi szabadság megsértése. Kényszerítés. 
7. Szexuális kényszerítés. Szexuális erőszak. 
8. Közösség tagja elleni erőszak.  
9. Személyes adattal visszaélés. Közérdekű adattal visszaélés. 
10. Magánlaksértés.  
11. Rágalmazás. Becsületsértés. A valóság bizonyítása. 
12. Környezetkárosítás. Természetkárosítás. 
13. Hamis vád. Hatóság félrevezetése. 
14. Bűnpártolás. 
15. Vesztegetés. Vesztegetés elfogadása. Hivatali vesztegetés. Hivatali vesztegetés 
 elfogadása 
16. Befolyás vásárlása. Befolyással üzérkedés. 
17. Bántalmazás hivatalos eljárásban. Jogellenes fogvatartás.  
18. Hivatali visszaélés. Közfeladati helyzettel visszaélés. 
19. Hivatalos személy elleni erőszak. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak. 
 Hivatalos személy vagy közfeladatot ellátó személy támogatója elleni erőszak.  
20. Terrorcselekmény. Jármű hatalomba kerítése. 



21. Közveszélyokozás. Közérdekű üzem működésének megzavarása. 
22. Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés. Lőfegyverrel vagy lőszerrel 
 visszaélés. 
23. Garázdaság. Rendbontás. 
24. Közokirat-hamisítás. Biztonsági okmányhamisítása. 
25. Hamis magánokirat felhasználása. Okirattal visszaélés. 
26. Lopás. Sikkasztás. 
27. Rongálás. Jogtalan elsajátítás.  
28. Csalás.  
29. Rablás. Kifosztás.  
30. Zsarolás. Önbíráskodás. 
 
 

Szakdolgozati témajegyzék 
 

Általános Rész 
(min. terjedelem: 1,5 szerzői ív2, max. terjedelem 2,5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 

 
1. A büntetőjogszabály hatálya és a büntethetőség elévülése   
2. A büntetőjogi bűnösség (szándékosság és gondatlanság)   
3. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai és e szakaszok megítélése egyes 
 bűncselekményeknél  
4. Az alkalmatlan kísérlet   
5. Az elkövetők   
6. A kóros elmeállapot helye a büntetőjogi felelősségre vonás akadályainak 
 rendszerében   
7. A cselekmény és az elkövető társadalomra veszélyessége fokának értékelése a 
 büntetőjogban  
8. A hivatalos személyi minőség a büntetőjogban   
9. Az erőszak és fenyegetés, értelmezési lehetőségei a büntetőjogban   
10. A jogi személy büntetőjogi felelőssége   
11. Az üzletszerűség szerepe és jelentősége a büntetőjogban   
12. Rendszerváltozás és a büntetőjog reformja   
13. A büntetőjog helye, szerepe a modern jogállamban   
14. A fent felsorolt témakörök bármelyikének összehasonlító elemzése az európai 
 államok büntetőjogában.   
15. A bűnszövetség - bűnszervezet - szervezett bűnözés fogalmi apparátusainak 
 összevetése, elemző értékelése  
16. Büntetőjog és Internet   
17. Informatika – Büntetőjog   
18. Büntetőjogi kodifikáció 2001 – 2012 (anomáliák és kérdőjelek)  
 

Különös Rész 
(min. terjedelem: 1,5 szerzői ív, max. terjedelem 2,5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 

 
1. A hasonló tényállású szabálysértések és bűncselekmények elhatárolásának 
 büntetőjogi problémái    
2. A testi sértés   
                                                 
2 Egy szerzői ív terjedelme 40.000 karakter – szóköz nélkül. [lásd: Word/Eszközök/Szavak száma 



3. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés   
4. A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás   
5. A közúti veszélyeztetés és a közúti baleset okozása 
6. A szexuális erőszak jogértelmezési problémái  
7. Az erőszakos nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozásának alakulása az 1878. 
 évi V. tc. óta.  
8. A minősített adattal visszaélés   
9. Hivatali visszaélés   
10. Kényszervallatás   
11. A hivatalos személy elleni erőszak   
12. A vesztegetés 
13. A gyűlölet-bűncselekmények szabályozásának kérdései a vonatkozó Alkotmánybírósági 
 határozatok tükrében   
14. A lopás   
15. A csalás   
16. A vagyon elleni bűncselekmények jogértelmezési kérdései az üzletszerűség és a 
 folytatólagosság tükrében   
17. Bűncselekmények az információtechnika területén (számítógépes bűnözés)   
18. Bankkártyával kapcsolatos bűncselekmények  
19. A gazdálkodó szervezet vezetése során, e tevékenységgel összefüggésben 
 elkövethető gazdasági bűncselekmények elemzése   
20. A függelemsértő bűncselekmények büntetőjogi jellemzői a jogalkalmazói gyakorlattal 
 összefüggésben  
 

Két szerző által együttes feldolgozásra is - külön engedély nélkül - választható 
szakdolgozati témák 

(min. terjedelem: 3 szerzői ív, max. terjedelem 5 szerzői ív – mellékletek nélkül) 
 
1. Alkotmányosság és büntetőjog   
2. A rendszerváltozás büntetőjogi dilemmái   
3. Okosan vagy igazságosan büntetni?   
4. Kezelés és/vagy büntetés? (A treatment büntetőjog (büntetés ideológia) elutasító 
 és/vagy elfogadó kritikai elemzése)   
5. Visszaélés kábítószerrel   
6. A pénzmosás   
7. A csődbűncselekmény   
8. A magyar anyagi büntetőjog fejlődésének kívánatos és/vagy lehetséges útjai az Európai 
 Uniós csatlakozás (integráció) tükrében   
9. Az ún. „szervezett bűnözés” körébe vonható tipikus bűncselekmények 
 komparatív elemzése  
 
A Büntetőjogi Tanszék oktató kollektívája nevében valamennyi hallgatónak eredményes 

munkát, jó tanulást kívánunk! 
 
 
 
                Prof. Dr. Polt Péter egyetemi tanár  
                          tanszékvezető 
 


