BÜNTETŐJOGI ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
Valamennyi tételnél elvárt a Kúria valamint az Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (AB határozat, Büntető
Jogegységi Határozat, BED, BKv stb.) ismerete.

1. A büntetőjog Általános Részéből
„A” tételek:
1.
A büntetőjog fogalma, feladata. Az állami büntetőhatalom korlátai. A magyar büntetőjog alapelvei.
2.
A klasszikus iskola, mint büntetőjog-tudományi irányzat és a Csemegi-kódex. A büntetőjogi norma
szerkezete és értelmezése.
3.
A büntető törvény hatálya.
4.
A bűncselekmény fogalma. A bűncselekmények súly szerinti osztályozása.
5.
A tényállások fajtái. Az általános törvényi tényállás objektív elemei I. (jogi tárgy, elkövetési tárgy, passzív
alany, elkövetési magatartás).
6.
Az általános törvényi tényállás objektív elemei II. (az eredmény, az okozati összefüggés, az elkövetés
szituációjához tartozó tényállási elemek).
7.
Az általános törvényi tényállás szubjektív elemei a bűnösség kivételével (az alany, motívum és célzat). A
jogi személy büntetőjog felelőssége.
8.
A bűnösség fogalma. Szándékosság és gondatlanság. Vegyes bűnösség.
9.
A társadalomra veszélyességet kizáró okok rendszere. A Btk-ban nem nevesített társadalomra
veszélyességet kizáró okok.
10.
A jogos védelem és a végszükség.
11.
A beszámítást kizáró okok. A gyermekkor. A kóros elmeállapot. A kényszer és a fenyegetés.
12.
Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekményekért való felelősség. (III. BED).
13.
A tévedés fogalma és fajtái. A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai.
14.
A büntethetőséget megszüntető okok rendszere. A büntethetőség elévülése.
15.
A bűncselekmény stádiumai
16.
A bűncselekmény elkövetői I. – a tettesek
17.
A bűncselekmény elkövetői II. – a részesek
18.
A társas bűnelkövetési alakzatok (bűnszövetség, bűnszervezet, csoportos elkövetés) és a
bűnkapcsolatok.
19.
A bűncselekményi egység és halmazat.
20.
A büntetőjogi szankció fogalmi ismérvei, jellemzői. A büntetés jogtudományi fogalma. A büntetés
jogalapja és célja.
21.
A szabadságvesztés és a feltételes szabadságra bocsátás.
22.
Az elzárás. A közérdekű munka. A pénzbüntetés.
23.
A foglalkozástól eltiltás. A járművezetéstől eltiltás.
24.
A kitiltás. A sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A kiutasítás.
25.
A közügyektől eltiltás.
26.
A megrovás, a próbára bocsátás, és a jóvátételi munka
27.
A vagyonelkobzás, az elkobzás és az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele.
28.
A kényszergyógykezelés és a pártfogó felügyelet.
29.
A büntetés kiszabásának elvei. A büntetés enyhítése.
30.
Az ismételt bűnelkövetés büntetőjogi megítélése. A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése.
31.
A mentesítés.
32.
A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések.
33.
A katonákra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések.
2. A büntetőjog Különös Részéből
„B” tételek:
1.
Emberölés. Erős felindulásban elkövetett emberölés.
2.
Testi sértés.
3.
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés.
4.
Segítségnyújtás elmulasztása. Cserbenhagyás.
5.
Kábítószer-kereskedelem. Kábítószer birtoklása. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés.
6.
Emberrablás. Személyi szabadság megsértése. Kényszerítés.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Szexuális kényszerítés. Szexuális erőszak.
Kerítés. Prostitúció elősegítése. Kitartottság.
Szexuális visszaélés. Gyermekprostitúció kihasználása. Gyermekpornográfia.
Kiskorú veszélyeztetése. Kapcsolati erőszak.
Magánlaksértés. Zaklatás.
Közösség tagja elleni erőszak. Közösség elleni uszítás.
Személyes adattal visszaélés. Minősített adattal visszaélés.
Rágalmazás. Becsületsértés. A valóság bizonyítása.
A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény.
Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése. Közúti veszélyeztetés. Közúti baleset okozása.
Járművezetés ittas állapotban. Járművezetés bódult állapotban. Járművezetés tiltott átengedése.
Hamis vád. Hatóság félrevezetése.
Hamis tanúzás. Hamis tanúzásra felhívás.
Bűnpártolás. Pénzmosás.
Vesztegetés. Vesztegetés elfogadása.
Hivatali vesztegetés. Hivatali vesztegetés elfogadása.
Befolyás vásárlása. Befolyással üzérkedés.
Bántalmazás hivatalos eljárásban. Kényszervallatás
Hivatali visszaélés. Jogellenes fogvatartás.
Hivatalos személy elleni erőszak. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak. Hivatalos személy
támogatója elleni erőszak.
Terrorcselekmény. Terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása. Terrorizmus finanszírozása. Jármű
hatalomba kerítése.
Közveszélyokozás. Közveszéllyel fenyegetés.
Közérdekű üzem működésének megzavarása.
Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés.
Bűnszervezetben részvétel. Embercsempészés.
Garázdaság.
Közokirat-hamisítás. Hamis magánokirat felhasználása.
Okirattal visszaélés. Egyedi azonosító jellel visszaélés.
Lopás. Sikkasztás.
Csalás. Gazdasági csalás. Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás.
Hűtlen kezelés. Hanyag kezelés.
Rongálás. Jármű önkényes elvétele. Uzsora-bűncselekmény.
Rablás.
Kifosztás.
Zsarolás. Önbíráskodás.
Pénzhamisítás. Pénzhamisítás elősegítése.
Költségvetési csalás.
Információs rendszer vagy adat megsértése. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása. Készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel visszaélés.
Csődbűncselekmény. A számvitel rendjének megsértése.
Kötelességszegés szolgálatban. Szolgálati feladat alóli kibúvás. Jelentési kötelezettség megszegése.
Szolgálati visszaélés. Parancs iránti engedetlenség.

3. Jogesetmegoldás
„C” tételek:
A kihúzott jogeset minősítése és ennek szakszerű indokolása is a büntetőjogi záróvizsga részét képezi, melynek
során a hallgatók a Btk. Különös Részét használhatják.
A záróvizsgán „C” tételként kihúzott és megoldandó (minősítendő) jogesetek száma a Büntetőjogi Jogesettár c.
kiadvány (Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen 2014.) jogeset számaival megegyeznek.
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