
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM  1. számú példány

Rendészettudományi Kar   
 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: RBÜAB02 

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

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Criminal Law 2. 

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

4.1. Bűnügyi igazgatási alapszak:  
4.1.1. bűnügyi nyomozó szakirány  
4.1.2. pénzügynyomozói szakirány 
4.1.3. gazdaságvédelmi nyomozó szakirány 
4.1.4. bűnügyi hírszerző szakirány 

4.2. Rendészeti igazgatási alapszak 
4.2.1. igazgatásrendészeti szakirány 
4.2.2. határrendészeti szakirány 
4.2.3. migrációs szakirány 
4.2.4. közlekedésrendészeti szakirány 
4.2.5. közrendvédelmi szakirány 

5. A tanórák száma (előadás+szeminárium+gyakorlat) 

5.1. össz óraszám:  

5.1.1. Nappali munkarend:  15 + 15 
5.1.2. Levelező munkarend: 15 

5.2. heti óraszám nappali munkarend:  2 

6. Kreditérték: 3 

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

8. Az oktatás nyelve: magyar 

9. Előtanulmányi kötelezettségek: Büntetőjog 1. 

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 ny. r. vezérőrnagy egyetemi tanár 

12. A tantárgy oktatói: 

Dr. habil Polt Péter PhD egyetemi docens tanszékvezető 
Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy egyetemi tanár;  
Dr. Pallagi Anikó PhD adjunktus;  
dr. Schubauer László, mesteroktató;  
dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy, tanársegéd;  
Dr. Hollán Miklós PhD egyetemi docens, óraadó; 
Dr. Madai Sándor PhD. egyetemi docens, óraadó;  
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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 
tapasztalatokkal - alkalmassá váljanak speciális jogalkalmazói feladatok ellátására, a 
törvényesség érvényre juttatására, valamint az időközben változó büntető jogszabályok 
megfelelő értelmezésére és alkalmazására. 

14. A tantárgy tananyagának leírása: (tematika) 
 

14.1. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai 
14.2. A bűncselekmény elkövetői 
14.3. A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat            
14.4. A büntetés fogalma és célja 
14.5. Büntetőjogi jogkövetkezményi rendszerünk.  

  Az egyes büntetések és intézkedések 
14.6. A büntetés kiszabása 
14.7. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
14.8. A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések 
14.9. A katonákra vonatkozó rendelkezések 

15.   Kompetenciák leírása: 

A hallgatók a képzés során a Büntető Törvénykönyv, más kapcsolódó jogszabályok és az 
irodalomjegyzékben szereplő egyéb források tartalmát olyan módon sajátítják el, hogy 
azokat készség szinten tudják alkalmazni gyakorlati munkájuk során. 

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 
elmaradása esetén a szorgalmi időszak teljesítésének elismerése megtagadásra kerül. 

16.2. A szorgalmi időszak teljesítésének további feltétele, hogy a hallgató az írásbeli 
zárthelyi dolgozatát legalább elégséges eredménnyel írja meg, illetve a gyakorlatvezető 
által előírt feladatait (röpdolgozat, házi dolgozat) legalább elégséges eredménnyel 
teljesítse.  

17. Az értékelés módszere:  vizsga (kollokvium) 

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, 2016. 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 
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A Kúria Általános Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai, a III., IV. számú Büntető Elvi Dön-
tése, valamint az Általános Részt érintő BKv-i.  
 

19.2. Ajánlott irodalom: 

Blaskó: A legfelsőbb Bíróság legfontosabb büntető anyagi jogi tárgyú jogegységi határozatai,  
        NKE kiadvány, 2012. 
Blaskó: Büntetőjogi jogesettár, Rejtjel Kiadó, Budapest-Debrecen, 2014 
Blaskó: Büntető anyagi- és eljárásjogi szakkifejezések, RTF kiadvány, 1995 
Blaskó: Általános Részi szemléltető táblák a büntető anyagi jog köréből, RTF - Rejtjel Kiadó, 2000 

 
Budapest, 2016. szeptember 5. 

 
 

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy,  
egyetemi tanár 
tantárgyfelelős 

 


