
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány

Rendészettudományi Kar   
 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja:  

1.1. Nappali tagozat: NBJK10B 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Büntetőjog 1. 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminal Law 1. 

4. A szak(ok), szakirányok megnevezése (ahol oktatják):  

Rendészeti igazgatási alapszak: katasztrófavédelmi szakirány 

5. A tanórák száma (előadás +gyakorlat) 

5.1. össz óraszám: 14 

5.2. heti óraszám: 1 

6. Kreditérték: 2 kredit 

7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 
minden tavaszi félév 

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: - 

10. A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve:  

Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszék  

11. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása: 

Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, C.Sc./PhD., dr. habil., intézetvezető egyetemi tanár 

12. A tantárgy oktatói:  

Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, C.Sc./PhD., dr. habil., intézetvezető egyetemi tanár, 
dr. Amberg Erzsébet r. százados, szaktanár 

13. A tantárgy szakmai tartalma:  

Az oktatás során elérendő cél, hogy a hallgatók olyan elméleti felkészültséget és tételes 
jogi ismereteket szerezzenek, melyeknek birtokában - kiegészítve ezeket a gyakorlati ta-
pasztalatokkal - alkalmassá váljanak speciális jogalkalmazói feladatok ellátására, a törvé-
nyesség érvényre juttatására, valamint az időközben változó büntető jogszabályok megfe-
lelő értelmezésére és alkalmazására. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 

14.1. Büntetőjog és büntetőjog tudomány 
14.2. A magyar büntetőjog fejlődése 
14.3. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete. A büntetőjog forrásai.  
  A büntető jogszabály értelmezése 
14.4. A büntető joghatóság 
14.5. A bűncselekmény fogalma. 
14.6. A tényállások fajtái. Az általános törvényi tényállás szerkezete. 
14.7. Az általános törvény tényállás objektív elemei. 



14.8. Az általános törvény tényállás szubjektív elemei. 
14.9. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. 

15. Kompetenciák leírása:  

A hallgatók legyenek tisztában a Büntető Törvénykönyv, más kapcsolódó jogszabályok és 
az irodalomjegyzékben szereplő egyéb források tartalmával.  

16. Évközi tanulmányi követelmények, az aláírás megadásának feltételei:   

16.1. A tantárgy teljesítésének elfogadásához a tanórák legalább 75 %-án jelen kell lennie 
a hallgatónak. A távollétet a hiányzást követő első foglalkozáson kell igazolnia. A hallgató 
köteles az előadás vagy a gyakorlat anyagát beszerezni, abból önállóan felkészülni, és a 
gyakorlatvezető rendelkezésének megfelelő időpontban abból beszámolni. Ennek elmara-
dása esetén a szorgalmi időszak teljesítésének elismerése megtagadásra kerül. 

16.2. A szorgalmi időszak teljesítésének további feltétele, hogy a hallgató az oktató által 
előírt feladatait (zárthelyi dolgozat, röpdolgozat, házi dolgozat) legalább elégséges ered-
ménnyel teljesítse.  

17. Az értékelés módszere: vizsga 

18. Vizsgakövetelmények:  

A kollokviumon a hallgatóknak a tételes jogi, illetve az előadásokon elhangzott ismeretekről 
kell számot adni. 

19. Irodalomjegyzék: 

19.1. Kötelező irodalom:  

Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó, Budapest - Debrecen, 2013. 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 
a Kúria az Általános Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai, a III., IV. számú Büntető Elvi 
Döntése, valamint az Általános Részt érintő BKv-i.  

19.2. Ajánlott irodalom: 
Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések, RTF kiadvány, 1995. 
Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2009. 
Blaskó: Általános Részi szemléltető táblák a büntető anyagi jog köréből, RTF - Rejtjel Kiadó, 2000 
Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések, RTF kiadvány, 1995 

19.3. Egyéb információk: - 

 

Budapest, 2013. szeptember 12.  
Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, 
C.Sc./PhD., dr. habil., tanszékvezető 
egyetemi tanár 

      tantárgyfelelős 
 


